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1. POPLAVE 

 
1.1.  Uvod 
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za občino Gorenja vas – Poljane, Verzija 2.0 je 
izdelan na podlagi določil Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 
51/06 uradno prečiščeno besedilo), Ocene ogroţenosti zaradi naravnih in drugih nesreč na 
območju Občine Gorenja vas-Poljane Verzija 2.0 in usklajen z Regijskim načrtom zaščite in 
reševanja ob poplavah, za Gorenjsko regijo, ter v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov za 
zaščito in reševanje, (Uradni list RS, št. 3/02,17/02, 17/06 in 76/08), Uredbo o organiziranju 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07 in 54/09)in 
Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, sluţb in organov Civilne zaščite (Ur. list 
RS, št 104/08). Načrt je usklajen z Drţavnim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah, Verzija 
3.0  in Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah za Gorenjsko regijo, Verzija 3.0. 
 
Poplave na območju občine Gorenja vas - Poljane so naravni pojav, ki nastanejo zaradi izredno 
obilnih padavin. Poplave povzročajo tudi plazove, ki lahko zajezijo potoke. K pojavu poplav vse 
bolj prispevajo tudi človekovi posegi v naravo in naseljevanje na poplavnih območjih in slabo 
vzdrţevanje vodotokov. Načrt je izdelan, da se zagotovi učinkovita zaščita, reševanje in pomoč 
ogroţenih prebivalcev občine Gorenja vas -Poljane. 

 

 

1.2.   OPREDELITEV POPLAV 
 
 
Poplave in visoke vode so naravni pojav, predvsem v deţelah z obilnimi padavinami. Običajno se 
pojavijo zaradi izredno močnih ali dolgotrajnih padavin, naglega taljenja snega ali medsebojnega 
skupnega delovanja. Vzrokov za poplave je veliko. Temeljni vzroki za nastanek poplav so 
padavinske razmere, reliefne, geotektonske, kamninsko-pedološke, vegetacijske in druge 
naravnogeografske značilnosti porečij. Ob tem pa k obsegu poplav v zadnjem času vse bolj 
prispevajo človekovi posegi v naravo. 
 
 
1.3.  Značilnosti poplav 
 
Poljanska Sora katera teče skozi Občino Gorenja vas Poljane meri od izvira Pod Rovtami do 
sotočja v Škofji Loki 43km njeno porečje pa obsega 327 km

2 
. Reka ima v zgornjem toku deţno-

sneţni reţim. Najmanj vode ima reka v mesecu avgustu. Dolina Poljanščice je nekaj kilometrov od 
izvira ozka in strmcem okoli 1odstotek. Dolvodno od kraja Podklanec  se strmec zmanjša nato pa 
se strmec zopet nekoliko poveča. Pobočja so strma in se spuščajo naravnost v strugo reke. Pri 
Kraju Gorenja vas se dolina zopet razširi in se dejansko ne spreminja do Škofje Loke, kjer se zliva 
v Selško Soro. V njenem porečju je 11 vodotokov, ki so daljši od 5 km med katerim je najdaljša 
Kopačnica. Le-ta je dolga skoraj 10km.  
 
Poplave in povodnji so eden izmed prevladujočih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine v 
ravninsko-niţinskih predelih. So naravni dejavnik, ki ob različni tehnološki razvitosti tudi 
neposredno vplivajo na namembnost prostora in izrabo tal. Poplave ne nastopijo trenutno (razen, 
če gre za porušitev vodnega jezu, ki pa ga ta načrt ne obravnava) in tako niso popolno 
presenečenje ter jih lahko obravnavamo kot postopne naravne pojave. V primeru poplav je 
praviloma še dovolj časa za rešitev ţivljenj, večja neposredna ogroţenost pa nastane ob izbruhih 
hudournikov, ki lahko nastopijo v obliki blatnih ali drobirskih tokov. Pri porušitvi objektov, zgrajenih 
za zaščito pred poplavami, pa lahko pride do trenutnega pojava poplavnega vala in človeških 
ţrtev.  

file:///F:/Zakon%20o%20varstvu%20pred%20nesrecami-P.pdf
file:///F:/Zakon%20o%20varstvu%20pred%20nesrecami-P.pdf
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Poplave je moţno razdeliti na veliko kategorij, osnova pa je odvisnost od pretoka v vodotoku, ki 
povzroča poplave. Hidrološka veda je s statističnimi računskimi metodami razvrstila pretoke po 
verjetnem nastopu visoke vode. Sistem sloni na dejstvu, da manjše poplave, ki so rezultat nastopa 
manjših visokih vod, nastopajo velikokrat, medtem ko katastrofalne poplave, ki povzročajo veliko 
škodo, nastopijo v daljših časovnih obdobjih, kar pa dejstva nakazujejo da ni vedno tako.  
Poplave se razlikujejo:  
- po tipu vodotoka (gorski, dolinski, ravninski),  
- glede na relief zemljišča (jeţa, depresije),  
- po obsegu,  
- glede na intenziteto in razprostranjenost padavin,  
- glede na letni čas (jesenske, spomladanske poplave),  
- po tipu visoko vodnega vala,  
- po trajanju,  
- po pogostosti (npr. 20-letne poplave) in  
- glede na vrsto zemljišča in naravo poplavljenih objektov.  
Glede na značilnosti reliefa in na tip podnebja spada območje občine Gorenja vas -Poljane med 
tiste slovenske občine, v katerih je nevarnost poplav stalno prisotna. Relief s svojo obliko in 
zgradbo tal vpliva na pogoste poplave. Obseg poplav je največ odvisen od intenzivnosti padavin. 
Glede trajanja so poplave večkratne in kratkotrajne. Ogroţenost pri povirju rek in potokov se je v 
zadnjem času zmanjšala zaradi nekaterih prostorskih posegov (regulacije), vedno večja pa je 
ogroţenost zaradi zaostale izgradnje komunalne infrastrukture, nesorazmerne izgradnje raznih 
objektov in njihove infrastrukture ter zaradi slabega nadzora nad mnoţico odvodnih sistemov. 
Celoten pojav zbiranja in odtekanja vode spremljajo erozijski pojavi. Pri normalnih vsakoletnih 
pojavih so procesi manj intenzivni, občasno pa prihaja do obseţnih poplav, predvsem zaradi:  

• izredno velikih in dolgotrajnih padavin,  
• velike predhodne vlaţnosti tal in  
• padavin, ki so padle na sneţno odejo, povzročile njeno taljenje in nagel površinski odtok.  
 

Poplave se na posameznih vodotokih in območjih pojavljajo v enaki intenziteti v določenih 
časovnih presledkih. Glede na povratno dobo nastopa visokih voda ločimo naslednje poplavne 
linije:  

• poplavne linije s povratno dobo nastopa do 5 let - pogoste poplave,  

• poplavne linije s povratnimi dobami od 10 do 20 let - 10- do 20- letne poplave in  

• poplavne linije s povratno dobo 100 in več let - katastrofalne poplave.  

 
V večini primerov poplave z enako povratno dobo ne nastopijo na celotnem povodju hkrati. Na 
manjših povodjih so za nastop poplav odločilne intenzivne padavine krajšega trajanja do nekaj ur, 
ki so najpogostejše v poletnem obdobju. Na večjih povodjih so odločilne padavine z daljšim 
trajanjem, ki nastopijo večinoma v pomladanskem oziroma jesenskem času.  
 
Poplavna ogroţenost je odvisna od:  

• višine poplavnega vala, ki povzroča ţrtve zaradi utopitve, škodo zaradi preplavljanja dobrin 
ter vdora vlage, dodatno obremenitev konstrukcij s hidrostatičnim tlakom in neprehodnost 
prizadetega območja,  

 

• hitrosti toka vode, ki povzroča odplavljanje ţrtev in dobrin, dodatno obremenitev konstrukcij 
s hidrostatičnim tlakom in neprehodnost prizadetega območja,  

 

• onesnaţenja, ki se širi iz preplavljenih virov onesnaţenja in kanalizacije,  
 

• erozije dna in breţin struge, ki povzroča spodkopavanje, porušitev in odnašanje objektov, 
odnašanje tal in spremembe morfologije struge, odnašanje dobrin in obreţne vegetacije,  
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• naplavljanja plavin, kjer mulj izdatno poveča škodo na dobrinah, plavine povečajo 
dinamične tlake in rušilno moč vode, onesnaţene plavine onesnaţujejo okolje, z 
nerodovitnimi plavinami se zmanjšuje rodovitnost tal in spreminja se morfologija reliefa in 

  

• trajanje poplave, kjer več dnevno poplavljanje uničuje posevke, večji je vdor vlage v 
konstrukcijo in instalacijo, razmočeni nasipi popustijo ali se celo porušijo ter naraščajo 
stroški za zaščito in reševanje.  

 
Reţim odtočnosti se kaţe v obliki visokovodnih valov, ki so danes veliko bolj strmi, s krajšim 
časom naraščanja in upadanja vodnega vala. Osnovni vzrok za to so človekovi posegi v naravno 
okolje (čezmerna sečnja gozdov, regulacije, urbanizacija površin), s čimer se je povečala 
pretočnost vodotokov in zmanjšala naravna zadrţevalna oziroma poplavna površina ob vodotokih.  
 
Poljansko Posorje obsega glavni del porečja Poljanske Sore in sicer do soteske nad Fuţinami. 
Meje enote odstopa od razvodnice v povirjih potokov Kopačnice in Hobovščice, ki sta zajeta v 
Cerkljansko hribovje. Večina sveta leţi na višini okrog 700m  
 
1.4.  Obseg poplav 
 
Obseg poplav v občini Gorenja vas -Poljane je odvisen od količine padavin, od komunalne 
infrastrukture ter drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje poplav (npr. regulacije). Nekaj 
vodotokov še ni regulirana ali na njih niso izvršeni preventivni ukrepi za preprečevanje poplav. 
 
Izvedene regulacije so dimenzionirane za 100 letno povratno vodo. 
 
Med potoki, ki bi poplavili večje površine sodijo: potok Brebivnica, Hobovščica, Volaščica, 
Kopačnica in Ločivnica in manjši potoki v posameznih krajevnih skupnostih, ki ob večjem deţevju 
prestopijo bregove. 
 
Občasno poplavna področja: 
Ob bregovih reke Poljanske Sore imamo tudi področja, ki so nekajkrat letno poplavljena zaradi 
povečanega vodostaja reke. V teh primerih je ogroţena agrarna pokrajina, na določenih delih je 
nevarno tudi za stanovanjske hiše. Krajani, ki so ogroţeni ţivijo s to stalno  nevarnostjo. Teh 
razlitij vode ekonomsko ni mogoče preprečevati, moţni pa so preventivni ukrepi. (omejitev gibanja, 
ureditev okolja), ki zmanjšajo nevarnosti in obseg nesreče. 

 
Vzporedno s posledicami poplav je v večjem delu tudi nevarnosti višje podtalne vode. Ta prosta 
talna voda je največkrat odvisna od nivoja reke in posameznih potokov, lahko pa je okrepljena še 
s površinsko vodo. V teh primerih pride do nastanka škode na premoţenju in objektih. V področjih, 
kjer redno prihaja do prisotnosti povišanja podtalnice, je potrebno objekte sanirati ali nabaviti 
črpalke, ki sproti odvajajo prosto talno vodo.  
 
Priloge in dodatki:  

P -  300 Preglednica o ogroţenosti krajevnih skupnosti pred poplavami  
P -  301 Preglednica o velikosti poplavnih območij po povodju – Poljanske Sore 

D - 04    Navodilo za vzdrţevanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 

 
 
 
 
1.5.  Vzroki in moţne posledice poplav 
 
Glavni vzroki nastanka poplav so: 
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 dolgotrajno deţevje (predvsem spomladi in v jeseni), 

 taljenje snega (predvsem pozimi in spomladi), 

 izredne padavine na povirjih rek (tudi izven občine), 

 pedološke podlage: nepropustna tla v gričevju in hribovju, zato meteorne vode hitro 
pritečejo v niţinski svet. Na določenih področjih tudi v niţinah prevladuje nepropustna 
podlaga iz ilovice ali gline, zato vodotoki hitreje poplavljajo, 

 kombinacija naštetih vzrokov 
 
Pritoki Poljanske Sore imajo hudourniški značaj, kar je odvisno od geografskih in meteoroloških 
razmer. Do poplav največkrat pride zaradi močnih in dolgotrajnih padavin. Marsikje pa 
odvodnjavanje ni urejeno, ali je urejeno le na delu terena.  
 
Posledice poplav so različne. Zaradi njih prihaja do: 

 poškodovanja stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov in premoţenja, 

 motenj v oskrbi prebivalstva s pitno vodo, prehrambenimi artikli, zdravstveni oskrbi, itd.,  

 elementih varnosti in oskrbe krajanov, 

 motenj v cestnem prometu in nasploh v prometu, 

 motenj v oskrbi z električno energijo in gorivi, 

 škode na kmetijskih površinah, 

 prihaja do škode na drugih infrastrukturnih objektih (mostovi, propusti, elektro omreţje, 
telekomunikacijska infrastruktura ipd.) 

 
Najbolj pogoste posledice poplav bi lahko razdelili na: 

a) neposredne 
- poplavljanje stanovanjskih hiš 
- poplavljanje industrijskih objektov 
- poplavljanje ostalih površin 
- poplavljanje infrastrukture 
 

b) posredne 
- izlitja nevarnih snovi v okolje 
- zemeljski plazovi 

 
 
1.6.  Moţnosti in verjetnost nastanka veriţne nesreče 
 
Verjetnost veriţne nesreče je velika. Za razliko od potresa imajo ljudje v primeru poplav več časa 
za pripravo na nesrečo, predvsem za evakuacijo. Kljub temu pa v primeru poplav lahko pride do 
nekaterih vzporednih nesreč, predvsem do izlitja nevarnih snovi. Dolgotrajne padavine redno 
povzročajo tudi nastanek zemeljskih plazov. Velika je tudi verjetnost, da bo prišlo do pomanjkanja 
pitne vode in motene oskrbe z električno energijo. 
 
Vsekakor posledice poplav niso odvisne samo od vodostajev, ampak tudi od tega, kako je 
zgrajena infrastruktura, od naseljenosti in nenazadnje tudi od pripravljenosti ljudi in celotne druţbe 
na nesrečo. 
 
Po izkušnjah, lahko poplave povzročijo naslednje veriţne nesreče : 

 izlitje nevarnih snovi iz sodov in druge embalaţe, ki ni ustrezno zaščitena in skladiščena ter       
ekološke nesreče ob poplavi proizvodnih in skladiščnih prostorov podjetij, ki v svojem 
proizvodnem procesu uporabljajo nevarne snovi,  

 prevrnitev neustrezno sidranih cistern ali delno praznih cistern z naftnimi derivati in drugimi 
nevarnimi snovmi, 
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 motnje in zastoji v izvajanju osnovne dejavnosti organizacij s področja vzgoje in 
izobraţevanja, zdravstvenega in otroškega varstva ter nege starejših občanov na domu,  

 motnje in nesreče v cestnem in telekomunikacijskem prometu,  

 motnje in nesreče pri oskrbi z električno in ter s pitno vodo,  

 motnje v osnovni, zdravstveni, komunalni idr. oskrbi,  

 motnje v izvajanju šolskega sistema,  

 motnje, zastoje in nesreče v proizvodnih procesih podjetij zaradi neposredne poplavne 
ogroţenosti ali posrednih učinkov poplav (izpad delovne sile, zgoraj naštete motnje, ekološke 
nesreče, delovne nesreče ipd.).  

 
Po dosedanjih izkušnjah je najboljša zaščita pred poplavami gradnja na poplavno varnih območjih. 

1.7. Sklepne ugotovitve 

 
Poplave se ob hudourniških vodotokih pojavljajo vsakoletno v nekaterih predelih celo večkrat na 
leto. Najpogosteje so v spomladanskem in jesenskem času,  pojavljajo pa se tudi v poletnem času 
zaradi dolgotrajnih intenzivnih padavin na celotnem porečju  Poljanske Sore ali njenih pritokov.   
Da bi bilo ukrepanje ob poplavah organizirano je potrebno pripraviti ustrezne načrte, odgovorne 
osebe za posamezna področja pa ustrezno usposobiti. 
Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav ki 
obsega: 

 pravočasno obveščanje in opozarjanje na nevarnost,  

 izvajanje preventivnih ukrepov, v kar sodi sonaravno urejanje vseh vodotokov in vzdrţevanje 
objektov na njih, vzdrţevanje zapornih organov, jezov in  kanalov,   

 izvajanje urbanističnih ukrepov, kar je v pristojnosti občine in inšpekcije,  

 organiziranje sil zaščite in reševanja, opremljanje in usposabljanje. 
 
Ob kompleksnem  izvajanju obrambe pred poplavami potekajo konkretne aktivnosti v naslednjih 
smereh: 

 v primeru nevarnosti poplav mora ReCO opozoriti ţupana in poveljnika CZ v občini Gorenja 
vas - Poljane oz. drugo odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb v občini (skladno z 
obrazcem 4, prvega na spisku); 

 aktivirajo se enote  za reševanje ob poplavah – gasilci; enote CZ v občini Gorenja vas - 
Poljane oz. ostale sile za ZRP;  

 aktivirajo se občinske sluţbe in komunalna javna podjetja: vodovod- kanalizacija Krek Slavko 

s.p,  Elektrika Ljubljana okolica, nadzorstvo Ţiri, Gradbeno TOPOS d.o.o,  ...)  in  Zavod  
za zdravstveno varstvo Kranj; 

 druge sluţbe glede na obseg in potrebe.     
 

 

2.   OBSEG NAČRTOVANJA 
 
 
2.1.  Temeljne ravni načrtovanja 
 
Poplave lahko povzročijo različno močne padavine, odvisno od tega, kakšne so odtočne razmere, 
na katerem delu vodotoka se poplave pojavijo in od trajanja intenzivnih padavin. 
Da bi bilo ukrepanje ob poplavah organizirano in učinkovito,je potrebno pripraviti ustrezne načrte 
ob poplavah za občino Gorenjo Vas-Poljane.  
V dolini Poljanske Sore so v poplavnem področju skoraj vsi niţinski predeli ob vodotoku. Preteţno 
so to kmetijske površine. Največje poplavno področje je med Poljanami in Gorenjo vasjo. 
Mestoma je poplavljena tudi cesta  na tem območju.  Verjetnost in stopnja ogroţenosti zaradi 
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poplav v Občini gorenja vas-Poljane je opredeljena s 4. stopnjo izmed šestih moţnih, glede na 
višino škode, povzročene zaradi poplav.   
 
Z Občinskim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Gorenja vas-Poljane se urejajo 
le ukrepi in dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje osnovnih pogojev za 
ţivljenje, ki so v občinski pristojnosti.  

Temeljni načrt je drţavni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, s katerim se uskladijo načrti vseh 
nosilcev načrtovanja.   
 
Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Gorenja vas-Poljane je izdelan na 
podlagi Ocene ogroţenosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju Občine Gorenja vas-
Poljane in v skladu s temeljnim – drţavnim načrtom zaščite in reševanja  ob poplavah verzija 3.0 
in Regijskem načrtom zaščite in reševanja  ob poplavah  za Gorenjsko regijo verzija 3.0. 
 
Organizacije v občini Gorenja vas - Poljane, ki načrtujejo izvedbo zaščitnih ukrepov ter določenih 
nalog zaščite, reševanja in pomoč ob poplavah v občini Gorenja vas - Poljane , usklajeno z načrti 
dejavnosti ter občinskimi načrti ZiR so: 

 Rudnik Ţirovski Vrh d.o.o. 
 MORS 
 Jelovica d.d. 
 Granim d.o.o. 
 Marmor Hotavlje d.d. 
 Termopol d.o.o. 
 Petrol d.d. Gorenja vas 
 Topos d.o.o. 
 Mercator d.d. , blagovni center Gorenja vas 
 OŠ Gorenja vas z vrtce 
 Zdravstveni dom Gorenja vas 

Osnutek načrta zaščite in reševanja ob poplavah mora biti javno predstavljen. Javna predstavitev 
osnutka traja najmanj 30 dni, objava javne predstavitve se izvede na krajevno običajen način. 
 
Načrt zaščite in reševanja ob poplavah mora biti javno predstavljen najpozneje v 90 dneh po 
njegovem sprejetju. 
                    

D - 12 Delovna karta  

 
2.2.  Načela zaščite, reševanja in pomoči 
 
Načela zaščite, reševanja in pomoči so: 
 

a) Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev 
Pri zaščiti in reševanju so dolţne občine uporabiti najprej lastne sile in sredstva in le v 
primeru, ko le te ne zadoščajo niti ni zadostno vključevanje sil in sredstev sosednjih občin, 
se vključi v pomoč in reševanje drţava. 
 

b) Načelo preventive 
Občine v okviru svojih pristojnosti izvajajo ukrepe, ki zmanjšujejo posledice poplav. 
 

c) Načelo pravice do varstva 
Po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Tudi v primeru poplav ima reševanje človeških ţivljenj prednost pred vsemi ostalimi ukrepi. 
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d) Načelo pomoči 
Ob poplavah je vsak dolţan pomagati po svojih močeh in sposobnostih. Vsaka pomoč je 
načeloma brezplačna. 
 

e) Načelo javnosti 
Občine je zadolţena, da v okviru svojih pristojnosti seznanijo prebivalstvo z nevarnostjo 
nastanka naravnih nesreč, kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in za 
odpravljanje posledic nesreč. 
 

f) Načelo obveznega izvrševanja odločitev 
Vodenje zaščite in reševanja temelji na obveznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih 
za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
 

g) Načelo zakonitosti 
Nihče ni dolţan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo dejanje 
ali kršil mednarodno humanitarno pravo. 

 
 

3.   KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 

3.1 Temeljne podmene načrta  

 

Temeljne podmene načrta zaščite in reševanja ob poplavah so:  

1. Varstvo pred poplavami v okviru svojih pravic in dolţnosti oziroma pristojnosti zagotavljajo  
drţavne gospodarske javne sluţbe na področju urejanja voda ter drţavne in lokalne 
gospodarske javne sluţbe: Vodnogospodarsko podjetje Kranj, Cestno podjetje Kranj, Javna in 
komunalna podjetja, po potrebi tudi drugi, občina in drţavni organi, prebivalci kot posamezniki, 
prebivalci prostovoljno organizirani v raznih društvih in drugih nevladnih organizacijah, ki se 
ukvarjajo z zaščito in reševanjem (gasilci), podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih 
dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje. 

2. Načrt  je izdelan za poplave, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov, kadar nastopijo poplave na  
vodotoku  na  območju občine Gorenja vas - Poljane.   

3. Poplave lahko ogroţajo človeška ţivljenja, ţivali in materialne dobrine neposredno zaradi 
delovanja vodnega vala, zaradi poškodb objektov, poškodb ali porušitve mostov in druge 
prometne infrastrukture, vodnogospodarske infrastrukture.  

4. Za preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi poplav ter za zaščito prebivalstva je nujno treba 
tako v občini Gorenja vas - Poljane kot v posameznih organizacijah in organih pravočasno 
opozoriti na nevarnost nastanka poplav.   

5. Če poplave nastopijo nenadoma (nepričakovani močni nalivi), sile za zaščito, reševanje in 
pomoč na prizadetem območju takoj začnejo z dejavnostmi za reševanje ljudi, ţivali in 
materialnih dobrin.   

6. Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Gorenja vas - Poljane se izdela za 
primer katastrofalnih poplav. Načrt se začne izvajati glede na razmere na posameznem 
območju in glede na zmoţnosti ukrepanja lokalne skupnosti. Če lokalni viri ne zadoščajo za 
učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, se zaprosi za pomoč sosednje občine, 
nadalje Gorenjsko regijo oziroma drţavo. 

 
7. Zagotavljanje osnovnih pogojev za ţivljenje ob katastrofalnih poplav obsega nujno zdravstveno 

oskrbo ljudi in ţivali, nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi 
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ţivljenjskimi potrebščinami, oskrbo z električno energijo, zagotavljanje nujnih prometnih 
povezav in nujne komunalne infrastrukture. 

 
 

  
3.2. Koncept odziva ob poplavah  
 
Koncept odziva ob poplavah temelji na posledicah, ki jih povzroči poplava pri ljudeh, v naravi in na 
objektih.  
Agencija RS za okolje in prostor na podlagi vrednosti pretokov na opazovalnih postajah opozarja 
pred poplavami rek. Imajo pet stopenj (od H1 do H5) intervencijskih vrednosti višine vodostajev na 
osnovi katerih poteka koncept odziva:  

• Naraščanje vodotokov (preseţeni nivo vodostaja oziroma pretoka–oziroma pretok je 

dosegel kritično točko in zahteva stalno spremljanje razmer). Oddelek za hidrološko 
prognozo MOP ARSO Urada za monitoring prične redno spremljati stanje vodostajev in 
pretokov, ko reke preseţejo pogojne vodostaje oziroma pogojne pretoke.  
Ko so preseţeni pogojni  vodostaji, občani, ki ţivijo ob vodotokih, poverjeniki za civilno zaščito 
in gasilci vizualno spremljajo vodostaje. O vseh dogodkih obveščajo poveljnika  Civilne zaščite 
Občine Gorenja vas Poljane. Če poveljnik  Civilne zaščite Občine Gorenja vas Poljane  na 
podlagi zbranih podatkov in na podlagi vremenskih razmer ugotovi, da so poplave neizbeţno 
dejstvo, začne z postopkom ukrepov zaščite, reševanja in pomoči ob Poplavah  v Občini 
Gorenja vas-Poljane.  

• Poplave (stanje pripravljenosti za ukrepanje). Ko je pogojni vodostaj oziroma pretok preseţen 
in še narašča, se vzpostavi stanje pripravljenosti za ukrepanje. Izvaja se obveščanje javnosti in 
prebivalstva, alarmiranje prizadetih prebivalcev, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
določitev zaščitnih in drugih ukrepov, zbiranje informacij in posredovanje podatkov, izvajanje 
nalog in ukrepov zaščite, reševanja in pomoči, informiranje javnosti, ocenjevanje škode, 
spremljanje stanja. 
Ob poplav na območju Občine Gorenja vas-Poljane poveljnik CZ Občine Gorenja vas-Poljane 
v sodelovanju  s Štabom Civilne zaščite Občine Gorenja vas-Poljane prouči situacijo in na  
podlagi stanja in napovedi za naprej (višina vodostaja, nadaljnje padavine) sprejme odločitev 
o pripravljenosti in aktiviranju občinskih sil in sredstev za zaščito reševanje in pomoč.  
Poverjeniki za CZ in njihovi namestniki na svojem območju zbirajo podatke in ukrepajo skladno 
z danimi razmerami. O vseh aktivnostih obveščajo, Štab Civilne zaščite Občine  
Gorenja vas-Poljane. 
Ob poplavah posamezni poveljniki PGD in poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Občine 
Gorenja vas-Poljane, glede na dane situacijo odredi takojšnje aktiviranje gasilskih enot. 
Posamezna PGD na svojem teritoriju ukrepajo skladno z trenutno situacijo o vseh izvedenih 
aktivnostih na terenu in trenutnem stanju obveščajo, Občinskega  gasilskega poveljnika, ta pa 
redno vse podatke posreduje poveljniku CZ Občine Gorenja vas-Poljane. Za zagotavljanje 
varnosti se aktivira policijska postaja Škofja Lokaje, ki zagotovi urejanje cestnega prometa, 
zavaruje območja dogajanja posameznih zaščitnih ukrepov in opravlja druge naloge iz svoje 
pristojnosti.  

 Katastrofalne poplave. Izvaja se alarmiranje, obveščanje pristojnih organov in javnosti, 
aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, na osnovi napovedi poteka nesreče in ocene 
situacije poveljnik CZ občini Gorenja vas-Poljane v sodelovanju z poveljnikom CZ za Gorenjsko 
se zaprosi za pomoč regijo, oziroma drţavo. Na osnovi napovedi poteka nesreče in ocene 
situacije poveljnik CZ občine Gorenja vas - Poljane v sodelovanju z poveljnikom CZ za 
Gorenjsko  določi zaščitne ukrepe in naloge. O obsegu poplav in trenutnih aktivnostih, se 
obvesti poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. 

 

 Nenadne-nenapovedane poplave. Občina Gorenja vas-Poljane se nahaja na območju 
preteţno hudourniških voda. Zato je mogoče pričakovati nenadne poplave. Izvaja se 
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obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje sil za  zaščito, reševanje in pomoč, na 
osnovi ocene situacije poveljnik CZ Občine Gorenja vas - Poljane  določi zaščitne ukrepe.  

     Na osnovi poteka nesreče in ocene situacije poveljnik CZ Občine Gorenja vas-Poljane  obvesti 
poveljnika CZ za Gorenjsko.   

 
 

Priloge in dodatki:  

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči   

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P – 04   Seznam pripadnikov regijske Sluţbe za podporo 

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

P – 08   Pregled enot, sluţb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, 
ki sodelujejo pri  reševanju    

P – 09   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

D - 09   Program usposabljanja, urjenja in vaj 

D - 12   Delovna karta  

D - 14 Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izdelavo Občinskega načrta zaščite in reševanja       
ob poplavah za Občino Gorenja vas Poljane 
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Zamisel izvedbe zaščite, reševanja in   

pomoči
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3.3. Uporaba načrta  

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Gorenja vas-Poljane se aktivira: 
-ob nenadnih poplavah takoj, ko nastopijo neobvladljivi dogodki, 
-ob postopnih poplavah, ko je ocena stanja očitna da bodo vode prestopile bregove in ogrozile 
ljudi in materialne dobrine. 
Odločitev o uporabi načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Gorenja vas - Poljane  
sprejme poveljnik Civilne zaščite Občine Gorenja vas-Poljane oziroma v času njegove odsotnosti 
njegov namestnik oziroma ţupan Občine Gorenja vas - Poljane. 

D - 14 Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izvajanje Občinskega načrta zaščite in reševanja       
ob poplavah za Občino Gorenja vas Poljane 

 

4.   SILE, SREDSTVA IN VIRI ZA IZVAJANJE NAČRTA 

 
 
Sile in sredstva lahko delimo na sile in sredstva na ravni občine in na ravni regije. Sile in sredstva 
na ravni občine se še naprej delijo na občinske sile in sredstva ter na sile in sredstva v 
gospodarskih druţbah, zavodih in drugih organizacijah. 
 
 
4.1.  Sile in sredstva na ravni občine 
 
Sile za zaščito, reševanje in pomoč občine občini Gorenja vas - Poljane  so določene z Uredbe o 
organiziranju opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/07 
in 54/09. in Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, sluţb in organov Civilne zaščite 
(Ur. list RS, št 104/08). in na podlagi Sklepa o določitvi in organiziranju enot, sluţb in drugih 
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Gorenja vas - Poljane  
št. 10-2/99 z dne 20. 10. 1999. 
  
 . 
 
  
Priloge in dodatki:  

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči   

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

D - 09   Program usposabljanja, urjenja in vaj 

D - 12 Delovna karta  

 

Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog  iz občinske pristojnosti 

 
4.1.1.  Organi občine: 
 

a. Ţupan 
b. Občinska uprava 
c. Svetovalec za zaščito in reševanje - (Viš.svet. za spl. In pr. zadeve) 

 
4.1.2.    Sile za zaščito ,reševanje in pomoč 

 
a)Organi Civilne zaščite:     
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  poveljnik civilne zaščite občine in njegov namestnik,                            

  štab Civilne zaščite občine, 

  poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki;                           

  krajevni štabi Civilne zaščite.  
 
b)Enote in sluţbe Civilne zaščite organizirane za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči: 

 

 enote za prvo pomoč ( 2 ekipi), 

 sluţba za podporo in logistični center v sestavi  pooblaščenih podjetij, 

 sluţba za uporabo zaklonišč, 

 tehnično reševalna enota, 

 enota za radiološko, kemijsko in biološko zaščito. 
 
c) Prostovoljne sile društev in druge nevladne organizacije: 

 prostovoljna gasilska društva v občini Gorenja vas - Poljane, 

 gasilske enote posebnega pomena - PGD Škofja Loka 

   območno zdruţenje Rdečega kriţa, 

   ţupniški Karitas, 

   kinologi, enota reševalnih psov za iskanje pogrešanih oseb, Škofja Loka, 
 jamarji, Jamarsko društvo Gorenja vas, 
 radioamaterji; Radioklub Marmor Hotavlje 
 gorsko reševalna sluţba Postaja GRS Škofja Loka 
 

 
d) Poklicne sile: 

  javna zdravstvena sluţba, 

  Center za socialno delo Škofja Loka 

  policija 
 

e) Občinski pogodbeni izvajalci 
 
  pogodbeni izvajalec(i) gradbene stroke 
  pogodbeni izvajalec(i) za zagotavljanje hrane 

 
f) Komisije:  
 
  Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah Občine Gorenja 

vas-Poljane 
  Komisija za oceno poškodovanosti in uporabnosti objektov Občine Gorenja vas-Poljane 
 

 
 

 
Priloge in dodatki:  

P – 09   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 14   Pregled enot za prvo pomoč v Občini Gorenja vas - Poljane   

P – 12   Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v sosednjih občinah  

 
 

Pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč v  Občini Gorenja vas - Poljane 
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PROSTOVOLJNE 

 

  

POKLICNE 

 

 
 

 

CIVILNA ZAŠČITA 

 
  

     
 

Operativne gasilske enote 
OGP Gorenja vas -Poljane 

 

  

Zdravstveno 
Zdravstvena postaja Gorenja vas  

  

Poveljnik civilne zaščite 
občine in njegov namestnik  

  

     
 

Gasilske enote posebnega 
pomena - PGD Škofja Loka 

 

 Center za socialno delo Škofja 
Loka  

  
Štab Civilne zaščite občine 

 
  

     
 

Območno zdruţenje Rdečega 
kriţa 

 

 Policija 
PP Škofja Loka  

  

Poverjeniki za Civilno 
zaščito in njihovi 

namestniki 

  

     
 

Ţupniški Karitas Gorenja vas - 
Poljane  

 Gradbene 
TOPOS d.o.o 

Komunalne 
Krek Slavko s.p. 

  

Krajevni štabi Civilne 
zaščite 

  

     
 

Kinologi, enota reševalnih 
psov za iskanje pogrešanih 

oseb, Škofja Loka  

 

  

Preskrbovalne 
Mercator d.d  Gorenja vas 

 

  

Enote za prvo pomoč 
   

     
Jamarji Jamarsko društvo 

Gorenja vas 
 

 Elektro Ljubljana D.D.  
Ljubljana okolica, nadzorstvo Ţiri 

  
Sluţba za podporo  

  

     
 

Radioamaterji; Radioklub 
Marmor Hotavlje 

 

 JAVNE SLUŢBE REGIJSKEGA 

POMENA 
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, 

- Veterinarska inšpekcija, Območni 
urad Kranj 

  
 

Sluţba za uporabo zaklonišč    

     
 

Gorsko reševalna sluţba 
Postaja GRS Škofja Loka 

 

 Gasilske enote širšega pomena 
JZ GRS Kranj 

  
Tehnično reševalna enota  

    

 
 

 
   Enota za  RKB 

 
 

 
   Komisiji za:ocenjevanje škode 

in poškodovanost in 
uporabnost objektov 

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE 

GORENJA VAS POLJANE 
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4.2. Materialna – tehnična sredstva za izvajanje načrta 

 
Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči uporabljajo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti 
lastno opremo in opremo, ki jo imajo za te namene v uporabi. Za izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči se lahko uporabi oprema in sredstva v občinskem skladišču civilne zaščite. 
 
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči v primeru poplav se uporabljajo obstoječa sredstva, ki se 
jih zagotavlja na podlagi predpisanih meril za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za 
zaščito, reševanje in pomoč. O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe 
občinskih enot in sluţb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča 
poveljnik CZ občine  Gorenja vas – Poljane oziroma njegov namestnik. 
 
Finančna sredstva za materialno – tehnična sredstva se pridobivajo s strani proračuna občine, ki 
namenja sredstva za gasilstvo in Civilno zaščito ter transfer poţarne takse. Ker so to strogo 
namenska sredstva se lahko uporabljajo samo za namen za katerega so namenjena. 
Finančna sredstva se načrtujejo za: 

 nakup in vzdrţevanje opreme in sredstev za ZRP, 

 stroške usposabljanja sil za ZRP, 

 opremo in vzdrţevanje sistema obveščanja in alarmiranja, 

 nakup in vzdrţevanje materialnih rezerv, 

 materialne stroške 

S pisnim zahtevkom poveljnik Civilne zaščite Občine Gorenja vas-Poljane, lahko zaprosi za 
pomoč poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko. O uporabi materialnih sredstev iz drţavnih rezerv 
za pomoč prizadetim ob poplavah, finančnih sredstvih ter mednarodni pomoči, odloča Vlada RS, v 
nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.  
Reševalne enote in sluţbe, strokovnjaki ter materialna pomoč iz drugih občin ali drţave, se sprejme na 
lokaciji, ki jo določi poveljnik Civilne zaščite Občine Gorenja vas-Poljane.  

 
Priloge in dodatki:  
 

P – 15   Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi občinskega štaba CZ  

 
 
4.3.   Predvidena finančna in druga sredstva potrebna za izvajanje načrta 
 
Finančna sredstva za samo izvajanje načrta so zagotovljena v proračunu občine Gorenja vas - 
Poljane  na postavki »10.3.1. Stalna proračunska rezerva« in so namenjena financiranju: 

 stroškov operativnega delovanja (povračilo stroškov za aktivirane pripadnike Civilne zaščite 
in druge sile zaščite, reševanja in pomoči), 

 materialne stroške (prevozne stroške in storitve, gorivo, mazivo idr.), 

 nakupa dodatne in nadomestne opreme, potrebne za izvajanje ukrepov in nalog. 
 
 
Priloge in dodatki: 

D - 01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 
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5.   OPAZOVANJE, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA 

 
 
V Sloveniji spremlja stanje vodostajev slovenskih rek in morja hidrološka sluţba v sestavi Agencije 
RS za okolje (ARSO). V vseh primerih, ko reke in gladina morja preseţejo pogojne vodostaje, se 
začne pri hidrološki sluţbi izredno spremljanje in obveščanje. 
 
 
5.1.  Opazovanje naraščanja vodotokov 
 
Agencija RS za okolje o vsaki nevarnosti poplav oz. pojavu visokih voda obvesti Center za 
obveščanje RS pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za sprotno informiranje drţavnih organov in 
sluţb, občin in izvajalcev nalog zaščite in reševanja skrbi URSZR. Za obveščanje širše javnosti pa 
na drţavni ravni skrbijo radio (Radio Slovenija I. in II. program), televizija (Televizija Slovenija I. in 
II. program) in Slovenska tiskovna agencija. 
 
Ob nevarnosti poplav se uvede deţurstvo na kritičnih mestih vodotoka(ov). Deţurstvo izvajajo  
prostovoljna gasilska društva Hotavlje, Gorenja vas, Poljane, poverjeniki CZ in občani, ki so 
neposredno ogroţeni, po predhodnem dogovoru s poveljnikom CZ Občine Gorenja vas-Poljane, ki 
nato pridobljene podatke posreduje odgovornim osebam občine in vodjem enot, ki imajo enote 
pripravljene za posredovanje. Hkrati informacije redno posreduje lokalnim medijem tako, da so 
najbolj ogroţeni prebivalci dovolj hitro obveščeni o trenutnih razmerah oz. o kritičnem vodostaju.  
 
Ob večjem porastu vodostaja se izvajajo nadaljnji preventivni ukrepi, obveščajo se tudi najbolj 
prizadeti. ReCO Kranj na pobudo poveljnika CZ Občine Gorenja vas-Poljane aktivira preostala 
PGD. Štab CZ Občine Gorenja vas-Poljane  pa aktivira Tehnično – reševalne enote in potrebno 
mehanizacijo preko pogodbenih podjetij. 
 
Priloge in dodatki:  

P -  302 Seznam merskih mest vodomernih postaj z intervencijskimi vrednostmi                    
D -  12   Delovna karta  

 
5.2. Obveščanje   
 
Regijski center za obveščanje Kranj ob poplavah obvešča: 

 Ţupana občine ali 
 Poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane, oziroma njegovega namestnika, oz. drugo 

odgovorno osebo po seznamu odgovornih oseb v občini (skladno z obrazcem 4, prvega 
na spisku), 

 
Za obveščanje odgovorne osebe v občini poskrbi ReCO Kranj s pomočjo seznama, ki ga ima na 
razpolago. ReCO obvesti samo prvega na seznamu (skladno z Obrazcem 4), nato pa ta oseba 
obvesti ostale odgovorne osebe občine. Poveljnik CZ Občine Gorenja vas - Poljane, njegov 
namestnik ali ţupan nato skliče štab Civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane, bodisi 
telefonsko ali osebno -  ( kurirske sluţbe). 
Obveščanje pristojnih občinskih sluţb in pogodbenih izvajalcev izvede poveljnik CZ Občine 
Gorenja vas-Poljane, ob pomoči štaba Civilne zaščite Občine Gorenja vas – Poljane.   
Obveščanje drugih izvajalcev nalog ZRP, ReCO Kranj izvaja po naročilih iz štaba CZ Občine 
Gorenja vas - Poljane, ki vodi oziroma koordinira potek in izvajanje aktivnosti ZRP. 
 

Poveljnik in člani štaba Civilne zaščite Občine Gorenja vas- Poljane v primeru poplav ne 

čakajo na poziv, ampak se takoj  javijo na mobilizacijskih zbirališčih svojih organov, enot in 

sluţb za zaščito, reševanje in pomoč.  
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Za sprotno obveščanje in informiranje izvajalcev nalog ZRP in prebivalcev na prizadetem območju 
je odgovoren ţupan. Operativno pa to nalogo prevzame poveljnik civilne zaščite občine. 
Obveščanje poteka na več nivojih. Eden je preko ReCO Kranj, drugi je neposredno med 
poveljnikom CZ in vodji intervencij.  
 
Za sprotno informiranje o stanju in razmerah na prizadetem območju, sprejetih ukrepih in poteku 
izvajanja zaščite in reševanja, ter odpravljanje posledic poplav, skrbi poveljnik CZ Občine Gorenja 
vas- Poljane, ob pomoči štaba Civilne zaščite Občine Gorenja vas – Poljane. V ta namen poveljnik 
CZ Občine Gorenja vas- Poljane : 

  posreduje, v dogovoru z ţupanom, v ReCO Kranj podatke o prvih posledicah poplav na tel 
številka112, nato pa čimbolj natančno pisno poročilo, iz katerega mora biti razviden obseg in 
posledica poplav, število ţrtev, poškodovanih, motnje in poškodbe infrastrukture ter 
morebitne veriţne nesreče itd. 

 pripravi in objavi informacijo za obveščanje lokalnim medijem, kamor pošlje pisno po faksu 
ali e-pošti : 

 informacijo o razmerah na prizadetem področju občine Gorenja vas - Poljane; 

  navodila prebivalcem na prizadetem območju o osebni in vzajemni zaščiti;     

  telefonsko številko informacijskega centra;  

 informacijo o podatkih, katere lahko prizadeto prebivalstvo dobi od 
informacijskega centra.    

 
 
Javni mediji so po 25. členu zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1) in zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami dolţna na zahtevo štaba CZ Občine Gorenja vas - Poljane  
brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroţenostjo ţivljenja, zdravja 
ali premoţenja ljudi, kulturne in naravne dediščine ter varnosti drţave. 
 

Način obveščanja se določi glede na okoliščine in trenutne moţnosti. Izbran način mora 

biti tak, da je zagotovljena obveščenost vseh, ki jim je obvestilo namenjeno. 
 
Občinski organi in sluţbe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči morajo 
vzpostaviti s prizadetim prebivalstvom na prizadetem področju čim boljše sodelovanje in si 
pridobiti zaupanje ljudi.  
 
V primeru poplav štab CZ Gorenja vas-Poljane, takoj vzpostavi Informacijski center. Informacijski 
center daje dodatne informacije preko posebne telefonske številke v zvezi s prevozi pitne vode, 
zbirajo se informacije o potrebni pomoči, o nastali škodi itd.  
 
Za obveščanje širše domače javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči je pristojna 
Vlada Republike Slovenije, ministrstva in drugi drţavni organi, v skladu s svojimi pristojnostmi. 
Naloge na področju obveščanja javnosti organizira in usklajuje Urad Vlade Republike Slovenije za 
informiranje. 
 
Priloge in dodatki:  

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči  

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 16   Pregled sredstev javnega obveščanja                                                                                                                                  

P – 19   Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo                                                                                                                                
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P – 20   Seznam članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije 

P – 22  Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e-pošte na področju    
ZiR               

P -  302 Seznam merskih mest vodomernih postaj z intervencijskimi vrednostmi                    

D -  15  Navodila o alarmiranju  

D - 302 Navodilo, kako ravnamo ob poplavah 

 
 
 
 

Shema obveščanja ob poplavah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Alarmiranje 
 
  
Alarmiranje javnosti izvede regijski center za obveščanje Kranj na zahtevo: 

 Poveljnika CZ Gorenja vas - Poljane  v slučaju odsotnosti njegov namestnik 

 Ţupana občine Gorenja vas - Poljane 

 Občinskega gasilskega poveljnika 

 Vadja intervencije  
 
ReCO Kranj sproţi sirene za javno alarmiranje brez predhodne odobritve pristojne osebe ob 
nevarnosti nastanka poplav na naseljenem območju, ko je ogroţeno ţivljenje ljudi, oziroma je 
potrebno začeti z izvajanjem določenih zaščitnih ukrepov samo v primeru,ko je iz obvestil s terena 
mogoče oceniti, da je to nujno potrebno za zaščito ljudi, ţivali in materialnih dobrin.  

Agencija RS za okolje napoved poplav 

ReCO Poveljnik CZ občine, ţupan 

Poverjeniki,gasilci OGP in 
občani 

opazovanje in poročanje 

Štab CZ Občine 
Gorenja vas-Poljane 

potrebne enote ZiR 
širšega pomena 

obveščanje 
javnosti 

Inform. center 

aktivira 

aktivira 

poroča 

poroča 

poroča 

poroča 
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Če ReCO Kranj ne more proţiti siren zaradi prekinitev zvez oziroma drugega vzroka, to na ukaz 
poveljnik CZ Gorenja vas – Poljane izvedejo prostovoljna gasilska društva na teritoriju Občine 
Gorenja vas.     
 
Prostovoljna GD zagotovijo tudi alarmiranje in obveščenost tistih, ki ne spremljajo sredstev 
javnega obveščanja. Vse, ki se nahajajo na ogroţenem območju, opozarjajo pripadniki CZ in 
gasilci o pretečih nevarnostih  preko mobilnih gasilskih razglasnih postaj in preko neposrednega 
stika na terenu. 
 
Za spremljanje vremenskega stanja in nivoja rek je zadolţena Agenciji RS za okolje in prostor, ki 
na podlagi meteorološke prognoze, ter o pričakovanem času in kraju nastanka poplav o tem 
obvesti  CORS, ta naprej obvesti ReCO Kranj. ReCO Kranj s faksiranim sporočilom obvesti o 
pričakovanih poplavah Občino Gorenja vas – Poljane. 

Priloge in dodatki:  

D - 15 Navodila o alarmiranju  

 
 
 

6.   AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV 
 
 
6.1.  Splošno o aktiviranju sil in sredstev 
 
O pripravljenosti in aktiviranju  občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč  odloča v skladu z 

nastalo situacijo poveljnik  za  CZ Občine Gorenja vas - Poljane. 

Priloge in dodatki:  

D - 05   Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

D - 02   Načrt alarmiranja gasilskih enot OGP Gorenja vas - Poljane 

P - 21   Dokumenti o aktiviranju štaba Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane 

D - 07   Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

 
 
Poveljnik in namestnik štaba CZ občine Gorenja vas - Poljane ocenita stanje na prizadetem 
območju Poveljnik CZ in njegov namestnik občine Gorenja vas - Poljane se nato odločita o 
aktiviranju občinskih enot civilne zaščite. Istočasno se mora preiti k spremljanju stanja na 
ogroţenem območju. O stanju na terenu se obvesti tudi ţupana občine Gorenja vas - Poljane. V 
kolikor se na prizadetem območju vodostaji reke ali potokov kontinuirano zviševali, se odloči o 
aktiviranju pripadnikov CZ Občine Gorenja vas - Poljane. 
 
Aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč občine Gorenja vas - Poljane se lahko 
izvaja: 

 po telefonu, 

 po kurirjih, 

 s tihim alarmom, 

 s samosklicem 
 
Po telefonu se lahko aktivirajo vsi organi, enote in sluţbe zaščite, reševanja in pomoči, v kolikor 
telefonsko omreţje deluje. 
Po kurirjih se izvaja aktiviranje v primerih, ko ni moč izvesti telefonskega, niti tihega alarmiranja. 
S tihim alarmom se aktivira PGD. 
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Samosklic poteka, ko se pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč na lastno pobudo, ob znaku 

za opozorilo (svarilo) na nevarnost z javnim alarmiranjem, javijo na mobilizacijskih zbirališčih 
svojih organov, enot in sluţb za zaščito reševanje in pomoč.  
 
 
 
6.2. Aktiviranje nosilcev nalog na ravni občine 
 
O pripravljenosti in aktiviranju  občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč  odloča v skladu z 
nastalo situacijo poveljnik CZ Občine Gorenja vas - Poljane 
 
Aktiviranje nosilcev nalog na ravni občine poteka: 

 člane štaba CZ občine skliče, ţupana Občine Gorenja vas – Poljane, v kolikor to zaradi 
prezasedenosti ne more izvesti, jih skliče poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane, 
njegov namestnik ali ţupan s pomočjo telefonskih povezav in elektronske pošte v primeru 
da te ne delujejo pa preko kurirske sluţbe CZ ali osebno, 

 pripadnike občinskih enot in sluţb za Civilno zaščito preko kurirjev skliče poveljnik CZ 
Občine Gorenja vas – Poljane, njegov namestnik ali štab CZ občine, 

 pripadnike enot in sluţb za Civilno zaščito v gospodarskih druţbah zavodih in drugih 
organizacijah skličejo njihovi štabi in poverjeniki. 

 
 
Na podlagi obvestil iz terena in ReCO Kranj  in glede na posledice, poveljnik CZ Občine, njegov 
namestnik ali štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane, presodi: 
 

- Sile za ZRP se ne aktivirajo 
Do takšne odločitve lahko privede napačna ocena prijavitelja – zato ni potrebno aktivirati vseh 
razpoloţljivih sil za ZRP, ali ugotovitve, da je prijava laţna; 
 

- Sile za ZRP se aktivirajo 
Poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane, njegov namestnik ali štab CZ Občine Gorenja vas – 
Poljane, preuči potrebne ukrepe zaščite in reševanja, aktivira razpoloţljive občinske sile za ZRP; 
 
Odločitev o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane  s pomočjo telefonskih povezav in elektronske pošte v 
primeru da te ne delujejo pa preko kurirske sluţbe CZ, aktivira Sile za ZRP po načrtu aktiviranja. 
Na osnovi ocen in razmer na mestu nesreče vodja intervencije ali poveljnik CZ njegov namestnik 
Občine Gorenja vas – Poljane zahteva aktiviranje dodatnih enot iz sosednjih občin oz. enot iz 
Gorenjske regije. Aktiviranje, regijskih sil odobri poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko . 
 
Pozivanje sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Pozivanje pripadnikov občinskih sil za ZRP izvede na najhitrejši moţen način poveljnik CZ Občine 
Gorenja vas – Poljane. Pozivanje zunanjih sil se izvede preko ReCO Kranj. 
 
Napotitev sil za zaščito, reševanje in pomoč na zbirno mesto oz. na prizadeto območje 
 
Poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane, odredi odhod aktiviranih in pozvanih sil za zaščito 
reševanje in pomoč:  
- v kolikor razpolagajo z potrebno opremo, na prizadeto območje - mesto nesreče; 
- v kolikor nimajo potrebne opreme na zbirno mesto, kjer se ustrezno opremijo in nato na mesto 

nesreče. 
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Določitev delovišča in izdajanje navodil za posamezne enote 

 
Vodjem posameznih enot, ekip ali sluţb vodja intervencije ustno oziroma pisno odredi delovišča in 
naloge zaščite, reševanja in pomoči. Naloge so določene z ustnim ali pisnim delovnim nalogom, ki 
ga dobi vodja enote. 
 
Oskrba sil za zašito, reševanje in pomoč s hrano, materialom in drugo opremo 

 
Oskrbo intervencijskih sil s hrano v kolikor intervencija traja več kot štiri ure organizira sluţba za 
podporo občine (pogodbeni izvajalci za zagotavljanje hrane), ki po potrebi preko ReCO Kranj v 
oskrbo vključi regijske enote za podporo. Potrebo po dodatni oskrbi poda vodja intervencije oz. 
poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane v ustni ali pisni obliki. Sluţbe za podporo preskrbujejo 
enote na deloviščih s hrano, materialom in drugim potrebnim. 
 
Spremljanje delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč 

 
Izvajanje ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč ter delovanje vseh delujočih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč spremljajo vodja intervencije in vodje posameznih sluţb, ekip in enot, ki 
delujejo na delovišču. Sluţba za podporo ureja vse zadeve v zvezi z nadomestili plač in povračili 
stroškov, ki jih imajo pripadniki in drugi udeleţenci pri opravljanju dolţnosti v Civilni zaščiti, 
oziroma na področju zaščite in reševanja. Vse stroške v zvezi s pripravljenostjo in delovanjem teh 
sil na prizadetem območju na teritoriju Občine Gorenja vas – Poljane krije Občina. 
 
V primeru, da sile občine ne zadostujejo za učinkovito izvajanje nalog in ukrepov ZRP občina 
zaprosi za pomoč sosednje občine, v kolikor tudi to ne zadostuje, pa občina za pomoč zaprosi 
regijo. Prošnjo za pomoč lahko posreduje: 

 poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane ali njegov namestnik 

 ţupan Občine Gorenja vas – Poljane  
 

O pripravljenosti in aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju Gorenjske regije 
odloča poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko, o aktiviranju enot iz drugih regij pa odloča na 
podlagi zahtev občine in na podlagi predloga poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko, poveljnik 
Civilne zaščite Republike Slovenije. 
 
Za sprejemanje materialne in druge pomoči skrbijo pripadniki sluţbe CZ za podporo, pomoč pa se 
zbira v skladišču opreme CZ Občine Gorenja vas – Poljane 
 
 
 
Priloge in dodatki: 

P - 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P - 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči   

P - 16   Pregled sredstev javnega obveščanja                                                                                                                                  

P - 26   Navodilo za aktiviranje zrakoplovov LE SV in LPE za nujne naloge ZRP 

D - 05   Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

D - 02   Načrt alarmiranja gasilskih enot OGP Gorenja vas - Poljane  

D - 07 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  
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Diagram aktiviranja občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč 

 
 
     
  VZPOSTAVITEV               Poveljnik CZ občine 
 OPAZOVANJA RAZMER             Gorenja vas - Poljane 
 POVERJENIKI IN GASILCI  

   
 

 

 
AKTIVIRANJE ŠTABOV CZ 

IN PGD NA 
PRIZADETEM OBMOČJU 

 
              Poveljnik CZ občine 
              Gorenja vas - Poljane 
   

 
  ReCO Kranj izvede 

      
     
     
 ODLOČITEV O DA  štab CZ Občine 

  AKTIVIRANJU SIL ZA   Gorenja vas - Poljane 
  ZiR   
     
      

  AKTIVIRANJE 
ENOT TRE CZ 

IN POGODBENIH PODJETIJ 

  Kurirji ekipe za zveze in 
    ReCO Kranj izvede 
  
  

 

   
 

 

   

 PROŠNJA ZA POMOČ             štab CZ Občine             
Katastrofalne poplave  SOSEDNJIH OBČIN              Gorenja vas - Poljane 
  IN REGIJSKIH SIL              ReCO Kranj izvede 

 
 
6.3.  Zagotavljanje pomoči v materialnem in finančnih sredstvih 

 
V kolikor  Občina Gorenja vas - Poljane ne more zagotoviti zadostno število potrebne pomoči ( 
gradbena mehanizacija, dovoz vode, električni agregati in podobno ), zaprosi za pomoč sosednje 
občine in štab Civilne zaščite za Gorenjsko. Prav tako se morajo zagotoviti tudi namestitvene 
kapacitete v gasilskih domovih, kulturnih domovih, športnih dvoranah, šolah. V kolikor pa bi teh 
kapacitet bilo premalo se zagotovijo tudi bivalniki za začasno namestitev prizadetih prebivalcev. 
Zagotovi se tudi pomoč v finančnih sredstvih. 
 Materialna pomoč ob poplavah obsega:  

 posredovanje pri zagotavljanju specialne opreme, ki je na prizadetem območju ni mogoče 
dobiti (gradbena mehanizacija, naprave za prečiščevanje vode, električni agregati in 
podobno),  

 pomoč v zaščitni in reševalni opremi,  ki je v Logističnem centru  v Ljubljani 

 pomoč  pri iskanju  sredstev  za začasno nastanitev ljudi, ki so ostali brez doma,  

 pomoč organiziranju in oskrbi  s hrano, pitno vodo, zdravilih, obleki, obutvi in podobno in  

 pomoč v finančnih sredstvih.  
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6.3.1.  Logistični center 
 
Štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane in Štab CZ Gorenjske sodelujeta pri zbiranju potreb po 
materialnih in finančnih sredstvih na podlagi prošenj za pomoč iz prizadetih delov občine, ter pri 
organizaciji razdelitve  pomoči na prizadeta območja. 
Prispela pomoč se zbira v občinskem logističnem centru,(zdravstveni dom Gorenja vas)od koder 
se organizira delitev na prizadeta območja. Prispelo pomoč prevzamejo sluţbe Civilne zaščite za 
podporo. 
 

 

 

7.   UPRAVLJANJE IN VODENJE 
 
 
7.1.  Splošno o upravljanju in vodenju 
 
Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 UPB1). Po tem Zakonu se varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami organizira in izvaja kot enoten sistem na lokalni, regionalni in drţavni ravni. 
 
 
7.2.  Organi vodenja in njihove naloge 
 
Dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine operativno vodi poveljnik Civilne 
zaščite občine Gorenja vas - Poljane s pomočjo štaba Civilne zaščite občine. Poveljnik Civilne 
zaščite za Gorenjsko spremlja stanje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na prizadetem 
območju ter na zahtevo poveljnika Civilne zaščite občine organizira potrebno pomoč v silah in 
sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Poveljnik Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane za operativno izvajanje posameznih nalog 
določi vodjo ali več vodij intervencij, katerim so neposredno podrejene vse sile, ki sodelujejo pri 
izvajanju teh nalog na terenu. Logistično  podporo  tem  silam,  ki  obsega  zagotavljanje  zvez,  
opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega 
varstva, zagotavlja štab Civilne zaščite občine Gorenja vas-Poljane s sluţbami za podporo. 
 
7.2.1. Ţupan Občine Gorenja vas-Poljane 
 

Ţupan vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic ob Poplavah. Ţupan imenuje 
poveljnika Civilne zaščite za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob 
nesrečah. 

 
            Pravice in dolţnosti ţupana: 

 skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme 
načrt zaščite in reševanja, 

 skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in         
drugih nesreč, 

 vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih  
nesreč, 

 skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih 
ukrepih, 

 sprejme načrt zaščite in reševanja, 
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 vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih 
nesreč, 

 za operativno – strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah ţupan imenuje poveljnika CZ občine ter sektorske in krajevne 
poveljnike in štabe CZ, ţupan lahko svoje naloge in pristojnosti prenese na 
Strokovnega delavca za ZiR in Poveljnika   CZ v Občini Gorenja vas – Poljane.                                                                          

 
 
7.2.2. Občinska uprava Občine Gorenja vas-Poljane 
 

Občinska uprava opravljajo naloge za potrebe posledic ob poplavah glede na svoje delovno 
področje oziroma svoje pristojnosti. V času po poplavah nudijo organi občinske uprave 
podporo organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih 
ukrepov ter reševanju in pomoči na naslednjih področjih: 
 

 opravlja upravne naloge zaščite,reševanja in pomoči; 
 nudi pomoč tehničnih sluţb s področja okolja in prostora; 
 nudi pomoč občinskim strokovnim sluţbam; 
 organizira delo in zagotavlja pogoje za delo komisije za ocenjevanje škode; 
 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti; 

 
 
7.2.3. Poveljnik za CZ in njegov namestnik Občine Gorenja vas-Poljane 
 

Poveljnik Civilne zaščite občine ima naslednje pristojnosti in naloge: 
 preko regijskega centra za obveščanje ali neposredno lahko zahteva, da mediji 

brez odlašanja brezplačno v skladu z zakonom, ki ureja medije, posredujejo javnosti 
zahteve, pozive, razglase, pojasnila in napotila ob alarmih ter druga nujna sporočila 
v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč, 

 v nujnih primerih lahko odredi evakuacijo prebivalstva, 
 odloči o aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob 

naravni ali drugi nesreči, 
 vodi Civilno zaščito in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi 

nesreči, 
 preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
 vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, 
 skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
 daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje 

in pomoč ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in 
druge nesreče, 

 predlaga imenovanje štaba Civilne zaščite, 
 za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč lahko določi 

vodjo intervencije, 
 med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop nepooblaščenim 

osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi: 
- umik ljudi, ţivali in premoţenja iz ogroţenih objektov in območij, 
- vstop v stanovanje, 
- uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev, 
- odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo, 
- uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma 

potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
- obvezno sodelovanje drţavljanov pri reševanju v skladu z njihovimi 

sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje, 
- uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, 
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- uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, zemljin ali drugega 
materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za 
zagotovitev osnovnih pogojev za ţivljenje, 

- porušitev objekta oziroma posek drevja, 
- izvaja druge zakonske naloge in odredbe ţupana. 

Poveljnik Civilne zaščite občine ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času 
odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti. 
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren ţupanu. 
 
 
7.2.4. Štab Civilne zaščite Občine Gorenja vas-Poljane 
 

Štab CZ Občine Gorenja vas-Poljane zagotavlja potrebno logistično podporo reševalnim 
silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materialov, transporta, informacijske podpore, 
prehrane, zdravstvenega in drugega varstva. Naloge štaba Civilne zaščite občine so: 
 

 nudi poveljniku Civilne zaščite občine strokovno pomoč pri vodenju nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, 

 opravlja strokovno-operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah, 
 pripravlja strokovne ukrepe in navodila za delo na prizadetem območju, 
 zagotavlja logistično podporo silam za zaščito, reševanje in pomoč, 
 opravlja administrative in finančne zadeve, 
 izvaja oglede na terenu in pripravlja poročila, 
 pripravlja obvestila za obveščanje javnosti. 
 ostale naloge skladno z zakonodajo in trenutnimi potrebami  
 
 

7.2.5. Poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki 
 

Poverjeniki za civilno zaščito Po poplavah v Občini Gorenja vas - Poljane in obseţnih 
intervencijah se aktivira poverjenike za civilno zaščito, kateri organizirajo in usklajujejo 
izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti,ali druţbe za 
katero so imenovani. 
Naloge poverjenikov za CZ: 
 

 vzpodbuja opremljanje prebivalcev z osebno in skupno zaščitno opremo ter 
usposabljanje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite, 

 skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter drugih ukrepov za zaščito ljudi in 
premoţenja, 

 sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip za zaščito in reševanje v 
okolju, v katerem dela (podjetje), 

 nadzoruje redno vzdrţevanje zaklonišč (prostorov, objektov) in naprav ter opozarja 
pristojne na vzdrţevanje (upravnika, direktorja podjetja, zavoda ali druge 
organizacije in strokovno sluţbo v lokalni skupnosti), 

 skrbi za brezhibnost sredstev in opreme v stanovanjskih zgradbah in podjetjih, 
 spremlja in opozarja prebivalce, stanovalce oziroma delavce v bivalnem in 

delovnem okolju na vse preteče nevarnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in 
premoţenje (poţar, Poplave, poplava, eksplozija…), 

 spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito in reševanje v krajevni 
skupnosti ali v naseljih,  podjetju, zavodu ali drugi organizaciji oziroma 
stanovanjskem objektu, 

 ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča pred postavljene organe, sluţbe in 
nadrejeni štab za CZ ter sodeluje z vodstvi reševalnih sluţb in ekip pri vodenju ter 
izvajanju zaščite in reševanja, 
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 obvešča nadrejene organe CZ o posledicah naravnih in drugih nesreč ter usklajuje 
zaščitne ukrepe ter organizacijo izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 
odločitvami nadrejenih organov CZ. 

 
 

7.2.6. Policijska uprava Škofja Loka 
 

Policijska Uprava Škofja Loka zagotavlja: 
 varuje ţivljenje ljudi, premoţenje ter vzdrţuje javni red na prizadetem območju, 
 varuje določene osebe, objekte, organe in okoliše, 
 nadzira in ureja promet v skladu z določenim prometnim reţimom in omogoča        

interveniranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
 preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema 

storilce kaznivih dejanj in prekrškov, druge iskane osebe ter jih izroča pristojnim 
organom, 

 sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidniških in drugih nalog, 
 vzpostavlja komunikacijsko povezavo z drugimi drţavnimi organi, 
 po potrebi organizira mobilni komunikacijski center, 
 sodeluje pri identifikaciji ţrtev, 
 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 
 

 
7.2.7. Zdravstveni dom Gorenja vas 
 

Zdravstvenega doma Gorenja vas zagotavlja: 
 

 organizirajo nudenje prve medicinske pomoči in  bolnišnične oskrbe 
 zagotavlja oskrbo z zdravili in sanitetnim materialom 
 sodeluje pri identifikaciji mrtvih, pri krvodajalskih akcijah in negi na domu 

 
 
 
 
 
7.2.8. Občinsko gasilsko poveljstvo Gorenja vas - Poljane 
 

Poveljnik OGP  Gorenja vas - Poljane spremlja stanje, sodeluje in usmerja vodenje intervencije 
ob Poplavah na območju  občine. V skladu z usmeritvami poveljnika GZ in poveljnika gasilcev 
regije, koordinira predvsem pomoč sosednjih občinskih in regijskih GE, ter drugih sil in sredstev za 
zaščito, reševanje in pomoč. Poveljnik GZ ob Poplavah sodeluje z vodjo intervencije in pomaga pri 
koordinaciji dela operativnega poveljstva. Nudi strokovno pomoč poveljniku CZ in skrbi za 
izvajanje usmeritev poveljnika v zvezi z vodenjem in delovanjem gasilskih enot. 

 
 

7.2.9. Druge organizacije  
 

 Občinski pogodbeni izvajalci 

 
Pogodbeni izvajalci gradbene stroke: 

 odvoz ruševin in drugih gradbeno tehnični posegi po navodilih poveljnika CZ    
Občine  gorenja vas – Poljane. 

 
Pogodbeni izvajalci za zagotovitev prehrane: 

 priprava prehrane za potrebe sistema zaščite in reševanja. 



Štab Civilne zaščite občine Gorenja vas-Poljane  

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH  

 

 
                Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za občino Gorenja vas-Poljane Stran 31 

 

 Elektro - Ljubljana nadzorstvo Ţiri  
Vzpostavi takojšni nadzor nad okvaro elektro infra strukture,opravlja druge naloge iz svoje 
pristojnosti. 
 

Nevladne in druge organizacija, Center za socialno delo, Rdeči kriţ Slovenije,  taborniške, 
skavtske ter druge nevladne organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito, reševanje in 
pomoč, se vključujejo v skupne akcije zaščite, reševanja in pomoči, ki jih organizirajo pristojni 
štabi Civilne zaščite in izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. 

 
Štab Civilne zaščite za Gorenjsko ob poplavah organizira svoje delo na obstoječem sedeţu, ki je v 
prostorih Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj in v prostorih 
Javnega zavoda gasilsko reševalne sluţbe Kranj. 
 
 
 
Priloge in dodatki: 

P - 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

P - 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P - 04   Seznam pripadnikov regijske Sluţbe za podporo 

D - 03   Načrt dejavnosti Policijske postaje Škofja Loka 

 
7.3.  Operativno vodenje 
 
Operativno vodenje zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane izvajajo: 
 

 Vodja intervencije Poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane v sodelovanju s članom 
štaba CZ Občine Gorenja vas – Poljane ob nesreči določi vodjo intervencije za izvajanje 
posameznih ukrepov ZRP. Vodja intervencije vodi in koordinira potek intervencije in je za 
svoje delo odgovoren poveljniku CZ  Občine Gorenja vas – Poljane, ki mu redno poroča o 
poteku intervencije in strokovno sodeluje s poveljnikom CZ občine 
V kolikor na intervenciji sodeluje več različnih enot (gasilci,enote za iskanje zasutih, nujna 
medicinska pomoč, policija,..) vodijo te enote samostojno njihovi vodje v skladu s pravili 
stroke in predpisi v sodelovanju z vodjo intervencije. Vodje posameznih sluţb oz. enot 
sestavljajo vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije. Vodja intervencije 
oziroma vodstvo intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnika OGP 

Gorenja vas - Poljane oziroma poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane. 

 Poveljnik civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane operativno-strokovno vodi zaščito, 
reševanje in pomoč ob poplavah v Občini Gorenja vas - Poljane, oziroma nesrečah 
Določa, vodje intervencije, odloča o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
Skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ob 
poplavah. Daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, 
reševanje in pomoč ter mnenje in predloge za odpravo škode, ki jo povzroči Poplave, 
Namestnik Poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane  ima v času odsotnosti Poveljnika 
CZ Občine Gorenja vas - Poljane vse pristojnosti in je za svoje delo odgovoren Ţupanu. 

 Štab civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane nudi poveljniku CZ strokovno pomoč 
pri vodenju nalog ZRP, organizira reševalne intervencije iz občinske pristojnosti, zagotavlja 
informacijsko podporo, zagotavlja logistično podporo občinskim silam ZiR, opravlja 
administrativna in finančne zadeve.  

 Poverjeniki za civilno zaščito in njihovi namestniki usmerjajo izvajanje osebne in 
vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti ali druţb za katero so imenovani. 
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Za usklajevanje aktivnosti med organizacijami z različnimi pristojnostmi se oblikuje krizni štab. 
 
Štab CZ Občine Gorenja vas - Poljane organizira svoje delo na osnovni lokaciji v upravni stavbi 
Občine Gorenja vas - Poljane. Če delo na tej lokaciji zaradi objektivnih razlogov, poškodovanih 
komunikacij ali zaradi drugih razlogov ni mogoče, se štab CZ Občine Gorenja vas - Poljane preseli 
na rezervno lokacijo  v upravna zgradba Rudnika Ţirovski vrh, Todraţ 1). 
 
Logistično podporo tem silam, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza, 
informacijske podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja  logistični center  s 
sluţbo za podporo. 
 
Štab CZ Občine Gorenja vas - Poljane mora ob nesreči čim prej vzpostaviti pregled nad stanjem 
na prizadetem območju, oceniti predvideni razvoj situacije, zagotoviti takojšnje ukrepanje z 
zagotovitvijo nujne reševalne pomoči. V tem pogledu tesno sodeluje z vodjo intervencije.  
Nato pa se osredotočiti na izdelavo strategije ukrepanja za zagotovitev osnovnih pogojev za 
ţivljenje, ki zajema določitev prednostnih nalog, človeške in materialne vire, operativne rešitve 
izvedbe zahtevnejših nalog, ter nosilce koordinacije. 
 
Če je Občine Gorenja vas - Poljane prizadeta v takem obsegu da ne more sama izvajati nalog 
zaščite, reševanja in pomoč, dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč skupnega pomena 
organizira in vodi poveljnik CZ za Gorenjsko. 
 
Posledice nesreče se čim prej ustrezno dokumentira. Pri tem se po moţnosti opravi tudi filmski in 
fotografski zapis. Prav tako je treba dokumentirati tudi vse odločitve poveljnika CZ Občine Gorenja 
vas - Poljane in drugih organov, oziroma vodij posameznih sluţb - enot zaščite in reševanja ob 
poplavah v Občini Gorenja vas - Poljane .  
 
7.3.1. Vodenje aktivnosti ob nesreči 
 
Vodenje ukrepanja ob poplavah praviloma poteka na treh ravneh: 
 

Operativna raven: 

 
- Lokacija: 
Območje operativne ravni zajema neposredno mesto dogodka - nesreče, katerega praviloma 
zavaruje (notranji obroč) policija ali gasilci. Na območju operativne ravni se lahko nahajajo le 
izvajalci posameznih operativnih (interventnih) nalog. 
- Odgovornosti: 
Posamezne enote vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke in predpisi. Aktivnosti 
na mestu nesreče vodijo predvsem poveljnik CZ Občine Gorenja vas - Poljane, vodja gasilske 
intervencije, vodja zdravstvene intervencije in vodja policijske intervencije,.. kateri tudi sestavljajo 
vodstvo intervencije. Glede na število udeleţenih enot poteka vodenje individualno (vodja 
intervencije) ali štabno (vodstvo intervencije). 
V primeru, da je oblikovan krizni štab poteka vodenje v skladu z njegovimi usmeritvami. 
- Naloge: 
Temeljna naloga na tej ravni je predvsem neposredno izvajanje operativnih aktivnosti.  
 

Taktična raven: 
 

- Lokacija: 
Območje taktične ravni zajema širšo okolico mesta dogodka – nesreče, katerega praviloma 
zavaruje (zunanji obroč) policija. 
- Odgovornosti: 
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Praviloma se na taktični ravni oblikuje krizni štab v katerega so vključeni predstavniki vseh 
udeleţencev na intervenciji (gasilci, policija, nujna medicinska pomoč, civilna zaščita, lastnik 
Infrastrukture oz. vodstvo prizadetega podjetja in drugi). Aktivnosti se izvajajo skladno z 
usmeritvami Poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane. Posamezni vodje na taktičnem nivoju so 
odgovorni za specifična geografska področja ali funkcije ter za nadzor nad dodeljenim osebjem. 
- Naloge: 
Temeljna naloga na tej ravni je predvsem usmerjanje operativnih aktivnosti proti specifičnim 
ciljem. Na tej ravni se zagotavlja organiziranje zbirnega mesta za prihajajoče enote, izvajanje 
triaţe, organiziranje mesta za prevoze (evakuirani, ranjeni, mrtvi) ter po potrebi obveščanje 
medijev in javnosti. 
 

Strateška raven: 

 
- Lokacija: 
Območje strateške ravni zajema okolico izven mesta nesreče. 
- Odgovornosti: 
Delo na strateški ravni operativno-strokovno vodi Poveljnika CZ Občine Gorenja vas - Poljane (ko 
nesreča zajame več občin prevzame to vlogo Poveljnik CZ  za Gorenjsko,  kateremu pomaga 
Štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane, ter usklajuje aktivnosti z ostalimi udeleţenci (gasilci, 
policija, nujna medicinska pomoč, vodstvo podjetja, civilna zaščita, lastnik infrastrukture). 
Aktivnosti se izvajajo skladno z načrtom zaščite in reševanja. Strateška raven zajema celotno 
vodenje intervencije ob nesreči in je v pristojnosti Ţupana Občine Gorenja vas – Poljane  
- Naloge: 
Temeljne naloge na tej ravni so predvsem: določitev strategije, ciljev in prioritet, zagotavljanje 
virov, načrtovanje. Na tej ravni se zagotavlja obveščanje medijev in javnosti, sprejem v bolnišnice 
in mrtvašnice, organiziranje sprejemnih centrov in informacijskih pisarn. 
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Shema vodenja sistema zaščite in reševanja 

 
 
7.4.  Organizacija zvez 
 
Pri neposrednem vodenju  ob poplavah in drugih akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporabljata 
sistem radijskih zvez zaščite in reševanja (ZA-RE,), ter sistem osebnega klica. Sistem zvez ZA-RE 
se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. 
Telekomunikacijska središča tega sistema so v ReCO Kranj, prek katerih se zagotavlja 
povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikacijske sisteme. 
Pri prenosu podatkov in komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoloţljiva telekomunikacijska in 
informacijska infrastruktura, ki temelji na različnih medsebojnih povezanih omreţjih v skladu z 
Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Zakonom o telekomunikacijah. 
Prenos podatkov in komuniciranje med organi vodenja, reševalnimi sluţbami in drugimi izvajalci 
zaščite, reševanja in pomoči poteka po: 
 

  telefaksu, 

  elektronski pošti, 

  radijskih zvezah (ZA-RE,),  

  telefonu, 

  telefonu,(GSM) 

  internetu. 
 
Za vzpostavitev radijske zveze za povezavo med organi vodenja se uporabljajo: 
12.  in 13. semidupleksni kanal sistema zvez ZA-RE preko repetitorja ali simpleksni kanali, ki jih 
dodeli deţurni operater v ReCO Kranj. 
Ob nesrečah je potrebno,v času uporabe radijskih postaj v sistemu ZA-RE, upoštevati 
sledeče: 
• vzpostaviti zvezo z ReCO Kranj, 
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• zahtevati prost delovni kanal, po katerem bodo potekale zveze, 
• upoštevati identifikacijske nazive enot in posameznikov (v kolikor je to vnaprej določeno). V 
kolikor posamezne enote nimajo posebnih nazivov, se uporabljajo uradni nazivi društev ali 
organizacij. Po končani akciji ponovno obvestiti center o koncu aktivnosti. 
 
 
Upravne zveze Ministrstva za obrambo ter funkcionalne zveze gospodarskih sistemov se 
uporabljajo izjemoma, če odpovedo ostale zveze ali je potrebno uporabiti obhodne poti. 
 
Mobilne repetitorske postaje uporabljamo za nadomestilo izpadlih repetitorskih postaj radijske 
mreţe sistema ZA-RE ali za okrepitev omenjene mreţe. 
 
V sistemu zvez ZA-RE deluje tudi podsistem osebnega klica. Ta omogoča pošiljanje pisnih 
sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica. Sporočila pošilja ReCO Kranj. Oddajniško mreţo 
sestavlja 40 oddajnikov zgornje mreţe in 20 digitalnih repetitorjev spodnje mreţe. V primeru 
potrebe je mogoče namestiti mobilni digitalni repetitor. 
Zaradi razgibanosti terena, na območju Občine Gorenja vas – Poljane je omejenost uporabe 
sistema zveze ZARE, ta območja so niţje leţeče soteske na območju obravnavane občine. 
 
 
 
Priloge in dodatki: 
 

P - 22   Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e-pošte na področju    
ZiR               

D - 301 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 

P - 19   Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo                                                                                                                                

P - 26   Navodilo za aktiviranje zrakoplovov LE SV in LPE za nujne naloge ZRP 

 
 
 
 
 
 
Iz spodnje karte je razvidno kakovost zveze ZARE: 
 

- temno rdeča:    70  dBm 

- rdeča:            80  dBm 
- zelena:            90  dBm 
- modra:   100dBm 
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- temno rdeča:    70  dBm 

- rdeča:            80  dBm 
- zelena:            90  dBm 
- modra:   100dBm 
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Diagram ukrepanja organov Civilne zaščite ob poplavah 
 

Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti             Primarna odgovornost 

 
     
Poročila ZBIRANJE PODATKOV                    Štabi CZ Občine  
 O POSLEDICAH, OGLED                      Gorenja vas-Poljane 
 PRIZADETEGA PODROČJA  

   

 

OCENITEV STANJA, 
PROGNOZA RAZMER 

 

                    Štabi CZ Občine  

          Gorenja vas-Poljane 

    

      
     
     
Odločitev NE ODLOČANJE O DA        Poveljniki CZ Občine 

  UKREPIH         Gorenja vas-Poljane  
           Ţupan Občine 
           Gorenja vas-Poljane 
      

  

AKTIVIRANJE SIL IN 
SREDSTEV ZA ZAŠČITO, 
REŠEVANJE IN POMOČ 

      Poveljniki CZ Občine 

        Gorenja vas-Poljane  
Odredba                  Namestnik poveljnika CZ 

 
 

            

    

 
ORGANIZACIJA ZAŠČITE, 
REŠEVANJA IN POMOČI 

              Štabi CZ Občine 
               Gorenja vas-Poljane 
               Drugi 
               Poverjeniki CZ Občine 

                 Gorenja vas-Poljane 

 
SPREMLJANJE RAZMER 

IN AKTIVNOSTI 

              Štabi CZ Občine 
Poročila               Gorenja vas-Poljane 
               Drugi 
               Poverjeniki CZ Občine 

                              Drugi organi 

   
Obvestila OBVEŠČANJE O               Vadiji posameznih enot 
  STANJU IN                ZRP 
  UKREPIH   

   

 
 
 

8.   UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
 
 
8.1.  Ukrepi zaščite in reševanja 
 
Ukrepi zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah obsegajo vse tiste ukrepe in dejavnosti, ki so 
potrebni za odpravljanje posledic nesreče, da se zagotovijo osnovni pogoji za ţivljenje ter 
zagotovijo pogoji za trajno obnovo prizadetega območja. Dejavnosti za zagotovitev osnovnih 
ţivljenjskih pogojev obsegajo zlasti oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili, električno energijo, 
ureditev nujnih prometnih povezav, komunalnih storitev, oskrbo ţivali in nujno zavarovanje 
kulturne dediščine. Izvajanje zaščitno-reševalnih ukrepov v prizadeti občini je v pristojnosti občine. 
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V kolikor občina s svojimi silami in sredstvi ne zmore izvesti zaščitnih ukrepov zaprosi za pomoč 
regijo. 

Diagram izvajanja zaščitno-reševalnih ukrepov ob poplavah 

Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti             Primarna odgovornost 

 

     
Obvestilo prebivalcem  POSLEDICE OB  Pristojni štabi CZ 

   POPLAVAH   

      

  PRESOJA SITUACIJE IN 
PRIPRAVA NA IZVAJANJE ZRP 

 Poveljnik CZ občine Go.vas-Poljane v 
sodelovanju s poveljnikom CZ za 

Gorenjsko 
  (objava posebne tel. številke)   

    

 OCENA POŠKODOVANOSTI 
OBJEKTOV IN OCENA ŠKODE 

Komisija za ocenjevanje 
poškodovanosti objektov 

         Komisija za ocenjevanje škode 

    
      
     
    Poveljnik CZ občine Go.vas-Poljane 

v sodelovanju s poveljnikom CZ za 
Gorenjsko 

 NE  ODLOČANJE DA 

  O NUJNIH UKREPIH  
     
     
      
     
  TEHNIČNO REŠEVALNI   Član štaba za tehnično  

  UKREPI  reševanje 

     
SPREMLJANJE ZAŠČITA KULTURNE   Strokovne ekipe za varstvo  

RAZMER DEDIŠČINE  Kulturne dediščine 

     
  RKB ZAŠČITA  Član štaba za RKB in  

    nevarne snovi 

     

  ZAKLJUČEK   
 INTERVENCIJE IN Poveljnik CZ občine Go. vas- Poljane v 

  POROČILO  sodelovanju s poveljnikom 

  CZ za Gorenjsko 
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Diagram izvajanja zaščitno-reševalnih ukrepov ob katastrofalnih poplavah 

Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 
  POSLEDICE    Poveljnik CZ občine Gorenja vas-  
 OB KATASTROFALNIH  Poljane v sodelovanju 
 POPLAVAH  s poveljnikom CZ za Gorenjsko 
    

    

 
PRESOJA SITUACIJE IN 

PRIPRAVA NA IZVAJANJE ZRP 

 Poveljnik CZ občine Gorenja vas-   

  Poljane v sodelovanju 

  s poveljnikom CZ za Gorenjsko 

    
    

 
OCENA POŠKODOVANOSTI 

OBJEKTOV IN OCENA ŠKODE 

 Komisija za ocenjevanje 

  poškodovanosti objektov 

  Komisija za ocenjevanje škode 

                  

    

                                           NE ODLOČANJE O  DA     Poveljnik CZ občine 
 NUJNIH UKREPIH            Gorenja vas- Poljane   
   
   

 
TEHNIČNO REŠEVALNI UKREPI 

                Lokalna skupnost 

                 Regija 

   
   

 EVAKUACIJA DOBRIN                 Lokalna skupnost 
 IN LJUDI                 Regija 

   
   

                        SPREMLJANJE ZAČASNA NASTANITEV IN                 Lokalna skupnost 
                              RAZMER OSKRBA OGROŢENIH                 Regija 

   
   

 
ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE 

                Lokalna skupnost 

                 Regija 

   
   

 R K B                 Lokalna skupnost 
 ZAŠČITA                 Regija 

   

   
 ZAKLJUČEK INTERVENCIJE                 Poveljnik CZ občine v 
 IN POROČILO                 sodelovanju s pov. CZ 

                    za Gorenjsko 
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8.1.1. Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
 
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi preventivni tehnični ukrepi obsegajo predvsem ukrepe 
pri urejanju prostora in naselij ter pri graditvi objektov. 
 
Z namenom zmanjšanja nevarnosti ob posameznih nesrečah je odločilnega pomena preventivna 
dejavnost. V prostorske rede in druge dokumente (Geografsko informacijski sistem – GIS) je 
potrebno vnesti območja, kjer je povečana nevarnost za nastanek naravne nesreče (območja 
poplav, drsenja tal, močvirja, podtalnice … ) in na teh območjih ne dovoljevati gradenj. Pri gradnji 
objektov je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja gradbeništva.  
 
Prostorske, gradbene in druge preventivne ukrepe pred poplavami izvajajo ministrstva,  lokalne 
skupnosti, štabi Civilne zaščite in uporabniki, ki izdelujejo ocene ogroţenosti glede na posamezne 
dejavnosti, zaščito obstoječih objektov, naprav, ki so nujno potrebni za opravljanje ţivljenjsko 
pomembnih dejavnosti (komunalne dejavnosti, oskrba z vodo, telekomunikacije, zdravstveno 
varstvo), ojačitev obstoječega gradbenega fonda, določitev lokacij deponij nevarnih odpadkov, in 
razvoj sistema zvez, ki lahko deluje v vseh pogojih. 
 
Priprave na poplave opravljajo predvsem gasilske enote OGP Občine Gorenja vas Poljane. Pri 
opravljanju nalog sodelujejo javne sluţbe na področju urejanja voda (vodno gospodarsko podjetje 
Kranj), podjetja za vzdrţevanje cest ( Cestno podjetje Kranj) ter druţbe z gradbeno mehanizacijo v 
občini Gorenja vas – Poljane (TOPOS d.o.o).in drugi. Glavne naloge priprav na poplavni val so: 
 
Štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane določi kritična mesta za sanacijo oziroma organizacijo 
preventivnih protipoplavnih ukrepov 
Enote CZ, gasilske enote, drţavne javne sluţbe na področju urejanja voda in druga podjetja 
(pogodbeni izvajalci) morajo takoj po ob pojavu nevarnosti nastopa visokih voda začeti izvajati 
operativne ukrepe. Glavne naloge priprav na poplavni val so: 
 

- povečana pripravljenost PGD za pomoč pri prečrpavanju vode iz poplavljenih objektov 
- vzpostavitev deţurne sluţbe za spremljanje razmer v sosednjih občinah, od koder voda 

priteče v našo občino 
- dodatne obrambe nasipov, zapora ali ščitenje prometnic, 
- evakuacija prebivalcev,  
- izpraznitev kleti, stanovanjskih površin, skladišč, 
- prekinitev nekaterih aktivnosti, povezanih z vodotoki, kot je na primer odvzem vode ipd.  
- izselitev prebivalcev iz neuporabnih objektov in nevarnih območij  
- odstranjevanje naplavin, ruševin, popravilo mostov, ureditev obvozov  
- urejanje pretočnosti vodotokov  
- zaščita obstoječih objektov, naprav, ki so nujno potrebni za opravljanje ţivljenjsko 

pomembnih  dejavnosti (komunalne dejavnosti, oskrba z vodo, telekomunikacije, 
zdravstveno varstvo)  

Prostorski, gradbeni in drugi tehnični ukrepi se pričnejo izvajati takoj po prvih obvestilih o zvišanju 
vodostaja reke Poljanske Sore in ostalih hudournikov. Vodnogospodarske javne sluţbe na 
področju urejanja voda (vodno gospodarsko podjetje Kranj), podjetja za vzdrţevanje cest ( Cestno 
podjetje Kranj) ter druţbe z gradbeno mehanizacijo v občini Gorenja vas – Poljane (TOPOS 
d.o.o)., in drugi pristojni organi in sluţbe poostrijo nadzor nad zadrţevalniki vode, jezovi in nasipi v 
primeru, da bi narasle vode lahko te objekte poškodovale. 
Priloge in dodatki: 

P -  303 Pregled organiziranosti obveznih drţavnih gospodarskih javnih sluţb na področju urejanja 
voda v RS  
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8.1.2. Evakuacija  
 
Evakuacija se izvaja le v primeru, če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti ljudi in 
materialnih dobrin. Odredi jo lahko, ţupan, oziroma v nujnih primerih poveljnik Civilne zaščite 
Občine Gorenja vas – Poljane. Evakuacija se izvaja takoj, ko je ugotovljeno, da na prizadetem 
področju niso zagotovljeni osnovni pogoji za ţivljenje. Najprej se izvaja evakuacija ljudi, nato ţivali 
in nazadnje po potrebi tudi materialnih dobrin. 
 
Če je nevarnost huda in neposredna, določi evakuacijska zbirališča vodja intervencije in poskrbi 
za seznanitev ogroţenega prebivalstva o vseh postopkih pri evakuaciji.  O izvedenih ukrepih 
neposredno obvesti Poveljnika CZ Občine Gorenja vas – Poljane.  Poveljnik CZ Občine Gorenja 
vas – Poljane poskrbi za javno objavo o evakuaciji ogroţenega prebivalstva in postopkih same 
izvedbe evakuacije. 
 
V kolikor vseh neposredno ogroţenih prebivalcev ni mogoče namestiti na lokacije domače občine, 
se del prebivalcev evakuira v sosednje občine oz. regije. 
 
Evakuacijo izvedejo pristojni organi CZ, ter z njim seznanijo prebivalstvo in pristojno policijsko 
postajo - Škofja Loka, ki bodo sodelovali pri izvedbi evakuacije. Poveljnik CZ Občine Gorenja vas 
– Poljane ali njegov namestnik ob pomoči nevladnih in drugih organizacij  poskrbijo za logistiko 
evakuiranega prebivalstva. 
 
Na sedeţu Občine se organizira Informacijski center, ki evidentira vse prizadete prebivalce brez 
prebivališča in v sodelovanju s štabom CZ Občine Gorenja vas – Poljane, se opredeli postopek 
sprejema in razporejanja v nastanitvene enote, ter se določijo postopki nastanitve, zmogljivosti in 
oskrba ogroţenih prebivalcev. Informacijski center daje vse informacije v zvezi s potekom 
evakuacije in zbira vse podatke, ki so potrebni pri evakuaciji ogroţenih prebivalcev. 
 
 
Priloge in dodatki: 

P - 10    Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh organizacij 

P - 27    Evakuacijska sprejemališča, zmogljivosti, postavitev zasilnih bivališč, zagotavljanje  
prehrane                                   

P -  303 Pregled organiziranosti obveznih drţavnih gospodarskih javnih sluţb na področju urejanja 
voda v RS  

D - 06    Navodila za organiziranja in vodenje informacijskega centra 
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Diagram poteka evakuacije ogroţenih prebivalcev 

 
Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 

  JAVNA OBJAVA   
Sporočilo za javnost  LOKACIJ EKUACIJSKIH           Ţupan ali Poveljniki CZ občine 

  ZBIRALIŠČ     Gorenja vas- Poljane 

      
Pregled poškodovanih in 
uničenih objektov, Evidenca 
prebivalcev 

 EVAKUACIJA LJUDI IN ŢIVALI IZ 
NEUPORABNIH OBJEKTOV IN 

OGROŢENIH OBMOČIJ 

    Poveljnik CZ občine Go.vas-
Poljane, Poverjeniki za CZ, 

Sluţbe za podporo 
     
                   
Evidenca prebivalcev EVIDENTIRANJE 

EVAKUIRANCEV  IN 
RAZPOREJANJE 

            Informacijski center 

    
      
Napotnica za nastanitev RAZPOREJANJE OGROŢENE V Poverjeniki za CZ  
V nastanitveni enoti NASTANITVENE ENOTE Pristojne socialne sluţbe 

    Informacijski center 

     

 SPREJEM, NASTANITEV IN         Vodja nastanitvene enote 
Načrt evakuacije OSKRBA OGROŢENIH Humanitarne organizacije 
    Socialna sluţba 

   
Priloge in dodatki: 

P - 25  Pregled zbirnih mest 

P - 16  Pregled sredstev javnega obveščanja                                                                                                                                  

 
 
8.1.3. Sprejem in oskrba ogroţenih prebivalcev 
 
Informacijski center,s pomočjo Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo in poverjeniki za CZ 
evakuirane napotijo do najbliţjega sprejemališča,  tam pa jih sprejmejo humanitarne organizacije v 
sodelovanju z sluţbo za podporo in socialna sluţba.  
 
Oskrba ogroţenih in prizadetih obsega: 
 

 urejanje sprejemališč za evakuirane prebivalce, 

 urejanje začasnih prebivališč, 

 nastanitev prebivalstva, 

 oskrba z najnujnejšimi ţivljenjskimi potrebščinami, 

 zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči. 
 
Naloge na tem področju opravljajo sluţbe Civilne zaščite za podporo, gospodarske druţbe, zavodi  
in druge organizacije, ki razpolagajo z nastanitvenimi  in  prehrambeni-mi zmogljivostmi 
(pogodbeni izvajalci), enote tabornikov in skavtov, Rdeči kriţ Slovenije Območno zdruţenje Škofja 
Loka, centri za socialno delo Škofja Loka Slovenski Karitas in druge humanitarne organizacije ter 
občani v okviru soseske pomoči. 
Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so ostali brez doma, ter sredstev za 
preţivljanje in ki se zaradi ogroţenosti zadrţujejo zunaj svojega prebivališča. Organi občinske 

uprave (Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo)  opravljajo naloge glede nastanitve in oskrbe 
glede na svoje delovno področje oziroma svoje pristojnosti. 
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Mesta, kjer se sprejema evakuirane prebivalce in kjer se jim zagotovi najnujnejše pogoje za 
nastanitev, hrano, obleko ter zdravstveno oskrbo, so navedena v prilogah. V prilogah so prav tako  
navedena evakuacijska zbirališča in sprejemališča ter pregled vozil za izvedbo evakuacije.  
Ţupan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti 
na stanovanje evakuirane, ter ogroţene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug 
način.  

Če kapacitete teh objektov ne zadoščajo, se to vprašanje rešuje s pomočjo poveljnika CZ za 
Gorenjsko oz. drţave. Najprej se preveri kapacitete s postavitvijo začasnih bivališč, kot so bivalni 
kontejnerji ipd., nato ţupan izda dovoljenje za postavitev začasnih bivališč. Lokacije začasnih 
bivališč se določijo na prizadetem območju po (večjih) naseljih v občini (P – 27 ). Občina Gorenja 
vas-Poljane ima v ta namen v svojih prostorskih aktih rezervirane tudi lokacije za postavitev 
zasilnih bivališč (športna cona Poljane, športna cona Gorenja vas-Hotavlje). 
 V kolikor vsem oškodovancem ni mogoče zagotoviti namestitve v domači občini, se del 
prebivalstva evakuira v sosednje občine oz. regije. Iz prizadetega območja po moţnosti 
evakuiramo le posebne skupine prebivalcev, zlasti starejše, bolnike, otroke brez staršev in druge, 
ki niso sposobni skrbeti sami zase.  
 
Štab CZ za Gorenjsko sodeluje  pri zagotavljanju ustrezne opreme in sredstev iz drţavnih rezerv, 
ki je potrebna ob nastanitvi in oskrbi ogroţenih. 

 
Štab CZ Občine Gorenja vas – Poljane, ob pomoči poverjenikov  po krajevnih skupnostih in 
Rdečega kriţa Slovenije -Območno zdruţenje Škofja Loka, sodelujejo pri zbiranju človekoljubne 
pomoči ter pri organizaciji razdelitve  pomoči na prizadetih območjih. 
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Diagram poteka aktivnosti sprejema in oskrbe ogroţenih prebivalcev 
 

Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti               Primarna odgovornost 

 
     
 ZBIRANJE PODATKOV                Štab CZ Občine  
  O OBČANIH, KI SO OSTALI      Gorenja vas-Poljane 
  BREZ STREHE      in občani 

         Informacijski center 
     
     
 NE  ODLOČANJE DA  

  O NASTANITVENIH     Štab CZ Občine 
  ZMOGLJI.     Gorenja vas-Poljane 
       Organi občinske 
      

  
POSTAVITEV 

ZAČASNIH BIVALIŠČ 

  
       Pristojni poveljniki 
      CZ občine in 
     Sluţbe za podporo CZ 

     

 
ORGANIZIRANJE OSKRBE V 
NASTANITVENIH ENOTAH 

  
      Vodja nastanitvene 
                enote 
  

   

 
ZBIRANJE IN 

RAZDELJEVANJE 
HUMANITARNE POMOČI 

                Humanitarne 
Evidenca ogroţenih                 organizacije,  
prebivalcev                 pristojne sluţbe 
                 socialnega varstva 

    

   
Obvestila SPREMLJANJE PRESKRBE                  
  Z ŢIVLJENSKIMI                  Sluţba s področja preskrbe 
  SREDSTVI   

   
 

 
 
Priloge in dodatki: 

P – 10  Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh organizacij 

P – 27  Evakuacijska sprejemališča, zmogljivosti, postavitev zasilnih bivališč, zagotavljanje  
prehrane                                   

P – 30  Pregled obstoječih nastanitvenih zmogljivosti  
P – 16   Pregled sredstev javnega obveščanja                                                                                                                                  

 
 
 
8.1.4.  Radiološka, kemijska in biološka zaščita 
 
Ob poplavah obstaja velika nevarnost, da zaradi poškodb na objektih in napravah, kjer se 
proizvajajo, uporabljajo, hranijo ali prevaţajo nevarne snovi, pride do nenadzorovanega uhajanja 
teh snovi v okolje. Na celotnem območju občine Gorenja vas – Poljane, posebno pa na 
industrijskim območju  je treba poostriti nadzor nad nevarnimi snovmi in ravnanjem z njimi. 
Posebna pozornost mora biti namenjena kontroli cistern s kurilnim oljem, ker se le te ob poplavah 
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lahko hitro poškodujejo. Nadzor izvajajo prebivalci, gospodarske druţbe, zavodi in druge 
organizacije, ki uporabljajo, proizvajajo, prevaţajo ali skladiščijo nevarne snovi.  
V Občini Gorenja vas – Poljane ni druţbe, katera bi v svojem tehnološkem procesu uporabljala 
večje količine nevarnih snovi, razen bencinske črpalke Petrol d.d. .Katera skladišči večjo količino 
naftnih derivatov. 
Enote za radiološko, kemično in biološko zaščito morajo po navodilu štaba CZ občine takoj po 
poplavah pregledati celotno prizadeto področje, opraviti radiološko, kemično in biološko 
izvidovanje, ugotoviti prisotnost, vrsto in količino nevarnih snovi v okolju. Enote za radiološko, 
kemično in biološko zaščito označijo kontaminirano zemljišče in izvajajo aktivnosti za 
preprečevanje nadaljnjega širjenja nevarne snovi v okolje. 
 
O izlitju nevarnih snovi v okolje se takoj, preko sredstev javnega obveščanja in neposrednim 
obveščanjem na terenu, ki se izvaja s pomočjo gasilskih vozil, opremljenih z zvočniki, obvesti 
prebivalce na poplavnem območju.  

Izlite naftne derivate, ki se zadrţujejo na stoječih vodah, čisti za to usposobljena gasilska enote 
PGD Škofja Loka. 
Če je razlitje nevarnih snovi v okolje v takem obsegu da občinske enote ne zagotavljajo 
objektivnih rezultatov pri izvajanju radiološke, kemijske in biološke zaščite, se zaprosi tudi regijska 
enota za RKB zaščito. 
 

 
Diagram poteka aktivnosti ob radiološki, kemijski in biološki zaščiti 

 
Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti             Primarna odgovornost 

    Štabi CZ Občine 
Pregled virov PREGLED VIROV Gorenja vas-Poljane 
nevarnih snovi  NEVARNIH SNOVI      
    Enote za RKB zaščito 

     Gasilci 
Obvestilo o nevarnosti     
  NESREČE  Vsak, ki opazi nevarne 
 NE Z NEVARNO DA  Policija, Upravljavec 

  SNOVJO   
     
     
      

  OBVEŠČANJE O 
NEVARNOSTIH POVEZANIH Z 

NEVARNIMI 
SNOVMI 

  
Obvestilo   Poveljniki CZ Občine 
  Gorenja vas-Poljane 
      

     

 
IZVAJANJE ZAŠČITNIH 

UKREPOV 

  
Delovni nalog        Pristojni poveljniki 
                  Vodja intervencije 
  

    

   
Poročilo o intervenciji ZAKLJUČEK            Poveljniki CZ Občine 
  INTERVENCIJE             Gorenja vas-Poljane 
               Poveljnik OGP 

   

 
 Za opravljanje zahtevnejših analiz in preiskav vključimo drţavno enota ELME. 
 
Priloge in dodatki: 

D - 301 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 
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D - 303 Pregled virov nevarnih snovi na območju občine Gorenja vas – Poljane  

D - 08   Navodila za uporaba pitne vode     

P - 06   Pregled občinskih enot za RKB zaščito 

 
8.1.5.  Zaščita kulturne dediščine 
 
Po poplavah je pomembno ugotoviti morebitno škodo na kulturni dediščini, izvesti ukrepe za 
preprečitev nadaljnjega propadanja, mobilizirati strokovne ekipe za pomoč, koordinacijo in nadzor 
reševanja kulturne dediščine, izdelati program sanacije škode in program obnove poškodovanih 
kulturnih spomenikov. 
Kulturna dediščina, ki je na območju občine je v pristojnosti Zavoda za naravno in kulturno 
dediščino Kranj, ki izvaja naloge v skladu s svojim načrtom za ukrepanje ob naravnih in drugih 
nesrečah. Pri nalogah pa mu po potrebi pomagajo strokovne delavci,pripadniki CZ , prostovoljne 
gasilske enote, in prostovoljci. 
Zavoda za naravno in kulturno dediščino izdela oceno posledic in ogroţenosti kulturne dediščine 
na prizadetem območju,  
• usmerja dejavnosti za zaščito in reševanje kulturne dediščine, določi ustrezne lokacije, 

zagotavlja delovno silo, materialna sredstva ter rešitve za zavarovanje kulturne dediščine,  
• organizira in usposablja strokovne ekipe za zaščito in obnovo kulturne dediščine,  
• izdela program celovite obnove poškodovanih objektov in območja kulturne dediščine,  
• zagotavlja podatke o dediščini in njeno ogroţenost,  
• usmerja dejavnost za zaščito in reševanje kulturnih lastnosti stavb in območij, ki so dediščina in 

spomenikov drţavnega pomena,  

• zagotavlja delovno silo in njeno usposobljenost ter materialna sredstva ter izdela ustrezne 
programe obnove,  

Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjšanje nevarnosti ter 
preprečevanje škodljivih vplivov poplav na kulturno dediščino.  

Stavbno kulturno dediščino je treba čim prej zavarovati tudi pred vremenskimi vplivi, premično 
pa premestiti v ustrezne objekte, kjer se lahko izvedejo tudi najnujnejša konservatorska dela.  

Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj, v katerih pristojnost sodi naravna in kulturna 
dediščina na območju Občine Gorenja vas-Poljane, morajo v svojem načrtu opredeliti  ukrepe, 
ter naloge za zaščito in reševanje teh predmetov in objektov. Pri izvajanju zaščitnih ukrepov 
sodelujejo z Štabom CZ Občine Gorenja vas-Poljane.  

 
 
 
 
Priloge in dodatki: 

P - 304 Pregled kulturne dediščine na območju katastrofalnih poplav  
P  - 23   Seznam članov strokovnih komisij za varstvo kulturne dediščine  

D - 13   Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode  

D - 10   Navodilo za ocenjevanje škode 
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Diagram poteka aktivnosti ob nastanku škode na kulturni dediščini 
 

Dokumentacija postopki                    Diagram poteka aktivnosti            Primarna odgovornost 

 
    

     
Obvestilo o poplavah                    ReCO Kranj 
 POPLAVE NEVARNOST 

POPLAV 
 

   

    

 

PREGLED STANJA 
KULTURNE DEDIŠČINE 

 
Zapisniki o kulturni  
dediščini 

Ustanove za varstvo kulturne dediščine 

    
    

      
     
  ODLOČANJE   
Odločitev NE  O TAKOJŠNIH DA  

  ZAŠČITNIH    Pristojne ustanove za varstvo 
Kulturne dediščine        UKREPIH 

     
     
     

  

TAKOJŠNA VARNOSTNA 
DELA 

(podpiranje,evakuacija..) 

  

   Strokovne ekipe za varstvo  

Kulturne dediščine in         

Odredba           Pripadniki CZ, prostovoljne                             
gasilske enote,             

    

 
DOKUMENTIRANJE 

POŠKODB 

 
Zapisniki             Strokovne konservatorske ekipe 
  
  

   
  

   
 ZAŠČITA KULTURNE             Strokovne konservatorske ekipe 
  DEDIŠČINE   
     

   

 
 
Priloge in dodatki: 

P – 24   Pregled kulturne dediščine 
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8.2.  Naloge zaščite, reševanja in pomoči 
 
 
8.2.1.  Tehnično reševanje ob poplavah 
 
Ob poplavah naloge reševanja zajemajo zlasti: 

 reševanje ljudi, ţivali in dobrin iz vode, 

 oskrba s pitno vodo, 

 črpanje vode iz objektov in sodelovanje pri izgradnji nasipov, 

 iskanje pogrešanih oseb 

 zagotavljanje drugih osnovnih pogojev za ţivljenje. 
 
Navedene naloge opravljajo predvsem, prostovoljne gasilske enote OGP Gorenja vas – Poljane, 
Po potrebi se jim priključijo prostovoljne gasilske enote iz sosednjih občin,- GZ Škofja Loka, ki 
opravljajo črpanja poplavne vode iz objektov, takrat ko gladina reke in potokov pade na nivo da je 
črpanje vode maksimalno uspešno. Predhodno pa se izvaja reševanje ljudi iz poplavnega 
območja. V reševanje se vključujejo tudi tehnično reševalne enote civilne zaščite. Prav tako se 
vključujejo tudi gospodarska javna sluţba na področju urejanja voda (Vodno gospodarsko podjetje 
Kranj), podjetja za vzdrţevanje cest ( Cestno podjetje Kranj) ter druţbe z gradbeno mehanizacijo v 
občini Gorenja vas – Poljane (TOPOS d.o.o). 
V iskanje pogrešanih oseb se vključijo tudi ekipe kinološkega društva Škofja Loka, ter potapljači 
PGD Škofja Loka. Pri izvajanju teh nalog po potrebi sodelujejo tudi enote Slovenske vojske. 
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Diagram poteka aktivnosti ob tehničnem reševanju pri poplavah 
 
 
Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti      Primarna odgovornost 

     
Obvestilo o poplavah  POPLAVE  ReCO 
   

    

          Vodja intervencije na 
  GRADNJA IN POPRAVILO         področju urejanja. 
 VODNOGOSPODARSKE            Obvezne drţavne        
 INFRASTRUKTURE           gospodarske javne sluţbe 

             na področju urejanja voda 

   
 REŠEVANJE LJUDI, ŢIVALI            Vodja intervencije 
 IN MATERIALNIH DOBRIN  
    

    

 

ISKANJE POGREŠANIH 

 

Obvestilo o pogrešanih           gasilci, enote CZ 

           Policija,Gorski reševalci,         

             jamarji , vodniki psov 

 

ČRPANJE VODE 

 

Delovni nalog           Vodja intervencije 

           OGP Gorenja vas – Poljane 

   

   
Obvestila DRUGI UKREPI           Poveljniki OGP in CZ 
              Občine Gorenja vas-Poljane 
     

 
 
 

Priloge in dodatki: 

P – 05   Seznam pripadnikov tehnično reševalnih enot 

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

P – 08   Pregled enot, sluţb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, 
ki sodelujejo pri  reševanju    

 
 
8.2.2.  Nujna medicinska pomoč 
 
V okviru prve pomoči ob poplavah se izvajajo le najnujnejši ukrepi za ohranitev ţivljenja in 
varovanje ljudi na poplavnem območju. Prvo pomoč bi izvajali prisotni reševalci (gasilci in drugi) 
neposredno na terenu, ob enem izvajajo tudi triaţo. 
Triaţo uporabljamo vedno, kadar potrebe po zdravstveni oskrbi prekašajo obstoječe zdravstvene 
kapacitete. Principi dela se nekoliko razlikujejo, ostaja pa bistvo – z obstoječimi razpoloţljivimi 
sredstvi narediti za čim več bolnikov največ.  
 
 
 
V okviru nujne medicinske pomoči se ob poplavah izvajajo naslednji ukrepi:  
 

- nudenje prve (laične) pomoči, ki jo dajejo posamezniki na kraju dogodka in kasneje 
tudi pripadniki ekip za prvo pomoč CZ 
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- nudenje zdravstvene pomoči, ki jo daje zdravstveno osebje na terenu ali v 
zdravstvenih ustanovah 

- nudenje nujne specialistične zdravstvene pomoči 
- izvajanje higienskih in proti epidemičnih ukrepov 
-     oskrba z zdravili, sanitetnim materialom in opremo 

. 
 
Manjše poškodbe si prizadeti prebivalci oskrbijo sami v okviru osebne in vzajemne zaščite. 
Hujše poškodbe pa prizadeti prebivalci preko (reševalcev ekip za prvo pomoč CZ gasilcev in 
drugi) neposredno na terenu,obvestijo ustrezne zdravstvene sluţbe, katere nudijo nujno 
medicinsko pomoč, in napotitev v ustrezne zdravstvene ustanove. 
Dokler je mogoče, se prva medicinska pomoč nudi v ZD Gorenja vas in ZD Škofja Loka, v primeru 
da je število poškodovanih ob poplavah večje, se aktivirajo občinske  ekipe PP CZ, zdravstvene 
ustanove pa začnejo delovati v skladu z navodilom Ministrstva za zdravje o delu zdravstva ob 
naravnih in drugih nesrečah. Katere nudijo specialistično pomoč. Pri izvajanju teh nalog po potrebi 
sodeluje tudi Vojaška zdravstvena sluţba (VZSL).  
 
Po aktiviranju enot za prvo pomoč CZ te pričnejo z izvajanjem triaţe na terenu. Zdravstvena 
postaja Gorenja vas zbira prijave o poškodbi oz. bolezni neposredno od občanov ali od 
pripadnikov reševalnih enot. V kolikor s svojimi zmogljivostmi ne more zadostiti vsem potrebam, 
posreduje zahtevo za pomoč štabu CZ občine. Član štaba, odgovoren za to področje, koordinira in 
usmerja delo ekip PP CZ na terenu. 
Ekipe PP CZ na terenu odrejajo napotitev v zdravstveno ustanovo in zahteve posredujejo 
neposredno Zdravstveni postaji. V kolikor zaradi pomanjkanja zmogljivosti Zdravstvena postaja ne 
more zagotoviti prevoza v ustrezno zdravstveno ustanovo, pri tem pomagajo ekipe PP za prevoz 
ranjencev. 
Oskrbo z zdravili, sanitetnim materialom in drugo medicinsko opremo izvajajo zdravniki, v primeru 
večjih potreb pa se organizira sanitetni center, za katerega vzpostavitev in delovanje poskrbi 
Območno zdruţenje RK Škofja Loka, v sodelovanju z Zdravstveno postajo. 
 
Za higiensko proti epidemičnih ukrepe je odgovoren Zavod za zdravstveno varstvo Gorenjske. Ta 
v primeru ugotovitve potrebe po izvajanju takšnih ukrepov prične delovati v skladu z njihovimi 
navodili, štab CZ občine pa jim nudi pomoč pri izvajanju potrebnih ukrepov. 
 
Ob poplavah lahko pride tudi do utopitev ljudi. Za reševanje iz vode in prvo medicinsko pomoč sta 
potrebna specifično znanje in oprema. Za reševanje iz vode so pripravljene in usposobljene 
posebne enote potapljačev, gasilcev PGD Škofja Loka, za reševanje na vodi in iz vode.  
Zdravstvena sluţba opravlja tudi identifikacijo mrtvih ter preko regijskega informacijskega centra 
obvešča javnost o smrtnih ţrtvah 
 

Priloge in dodatki: 

P – 12   Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v sosednjih občinah  

P – 13   Pregled sluţb, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite,   
reševanje   in pomoč                                                                                                        

P – 14   Pregled enot za prvo pomoč v Občini Gorenja vas – Poljane 

 
 
8.2.2.1. Identifikacija mrtvih 
 
Ob večjem številu mrtvih, bi štab CZ občine Gorenja vas – Poljane aktiviral redne sluţbe za 
identifikacijo mrtvih, vse splošne-druţinske zdravnike, zaposlene v zdravstvenem domu – Gorenja 
vas in Škofja Loka.  
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Po potrebi identifikacijo mrtvih izvajajo tudi ekipe za identifikacijo mrtvih, ki so organizirane na 
drţavni ravni, Poveljnik CZ Občini Gorenja vas - Poljane ali ţupan za njihovo pomoč zaprosi preko 
poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko regijo, kamor naslovi prošnjo za pomoč. 
 
Identifikacija mrtvih obsega: 

 zbiranje in prevoz trupel ponesrečenih, 

 zbiranje podatkov o pogrešanih, 

 identifikacijo trupel, 

 obveščanje svojcev, 

 obveščanje javnosti. 
 

Prostorski plan občine ţe vsebuje tudi predvideno širitev pokopališča za pokop velikega števila 
mrtvih, in sicer severno od trenutne lokacije pokopališča. Tudi na ostalih 5 pokopališčih v Občini 
Gorenja vas – Poljane  bo na območju moţnih širitev omogočen pokop določenega števila mrtvih. 
 
 
8.2.2.2. Psihološka pomoč 
 
Preţivelim in svojcem mrtvih ob poplav zaradi psihične prizadetosti (strah, izguba doma in drugo) 
organiziramo psihološko pomoč. Psihološko pomoč ob poplavah dajejo različni strokovnjaki 
(psihologi, terapevt, duhovniki in drugi). 

Psihološko pomoč preţivelim organizira štab CZ občine Gorenja vas – Poljane  v sodelovanju s 
strokovnimi sluţbami in inštitucijami. Usmerja jo Center za socialno delo in OZ Rdečega kriţa 
Škofja Loka.  

Lokacija in organiziranost psihološke pomoči se določi glede na trenutne razmere in potrebe. 
(lokacija - upravna zgradba občine Gorenja vas , zaupniški Karitas osnovne šole na območju 
občine) Za ta namen so zgibanke prve psihološke pomoči preţivelim v nesreči, z napotki, kako naj 
si pomagajo in kje lahko dobijo strokovno pomoč, če jo potrebujejo. Za zgibanke Občina zaprosi 
URSZR, preţivelim se delijo ob nesreči. 
 V kolikor bi prišlo do pomanjkanja strokovnjakov, štab CZ občine zaprosi za pomoč regijo. 
Ob poplavah, v katerih je večje število ljudi poškodovanih ali mrtvih, je potrebno zagotoviti tudi 
duhovno pomoč, ki jo nudijo predstavniki verskih skupnosti, odvisno od verskega prepričanja ljudi, 
udeleţenih v nesreči in drugih nevladnih organizacij, ki lahko svojo pomoč prizadetim nudijo z 
različnimi oblikami organiziranih dejavnosti, s katerimi pomagajo ljudem v njihovih najrazličnejših 
stiskah in potrebah. 
 
 
Priloge in dodatki: 

P - 17   Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacijo o nesreči                                                                                                                                

D - 11   Navodila za izvajanje psihološke pomoči  

D - 300 Napotki za prvo psihološko pomoč  

D - 06   Navodila za organiziranja in vodenje informacijskega centra 

 
 
8.2.3. Prva veterinarska pomoč 
 
Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo veterinarji oziroma veterinarski zavod Kranj in pristojne 
inšpekcijske sluţbe. Pri izvajanju nalog jim po odločitvi poveljnika CZ Občine Gorenja vas – 
Poljane lahko pomagajo tudi gasilci OGP Gorenja vas - Poljane ali drugi pripadniki sil zaščite, 
reševanja in pomoči. 
 
Prva veterinarska pomoč ob potresu obsega: 

 zbiranje podatkov o poškodovanih in poginulih ţivalih na prizadetem področju, 
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 dajanje prve veterinarske pomoči poškodovanim in obolelim ţivalim, 

 prisilni zakol poškodovanih ţivali, 

 odstranjevanje ţivalskih kadavrov, 

 izvajanje drugih higienskih in proti  epidemioloških ukrepov. 
 
V informacijskem centru se zagotovi tudi oseba, ki zbira podatke o poškodovanih in poginulih 
ţivalih. Ta oseba v sodelovanju s članom štaba CZ občine, ki je odgovorna za to področje, 
koordinira naloge v zvezi s prvo veterinarsko pomočjo. 
Naloge prve veterinarske pomoči izvajajo ţivinozdravnik Pivk David Veterinar iz Gorenje vasi in  
VURS Kranj. V izvajanje prve veterinarske pomoči se vključujejo tudi kmetje-ţivinorejci. Zasilni 

zakol se izvaja v klavnici v Škofji loki, po potrebi pa tudi na licu mesta dogodka in se nato preko 
ustreznih drţavnih sluţb organizira odvoz ţivali. 
 

Občina ima v prostorskem planu rezervirano tudi lokacijo za pokop večjega števila ţivalskih 
kadavrov.  
 
 
8.2.4.  Zagotavljanje osnovnih pogojev za ţivljenje 
 
 

Za vse, ki so se umaknili iz prizadetega področja ali pa so jih rešili reševalci in so ostali brez 
doma, je potrebno čim prej zagotoviti začasna bivališča. Pomoč ogroţenemu in prizadetemu 
prebivalstvu organizirajo humanitarne organizacije in pristojne občinske sluţbe za socialno 
varstvo. Le-te zbirajo in razdeljujejo pomoč. V pomoč se vključijo tudi pristojne inšpekcijske 
sluţbe, zlasti za ugotavljanje higienskih razmer ter po potrebi občinske javne sluţbe in enote 
zaščite, reševanja in pomoči. Vsem ogroţenim  prebivalcem je treba omogočiti   prehrano  in 
uporabo  pitne vode.  
Posebno pozornost je treba posvetiti ljudem, ki so socialno ogroţeni, otrokom in starejšim. 
 
Zagotavljanje osnovnih pogojev za ţivljenje obsega: 

 nujno zdravstveno oskrbo ljudi in ţivali, 

 nastanitev  in  oskrbo  s  pitno  vodo,  hrano,  zdravili  in drugimi osnovnimi ţivljenjskimi 
potrebščinami, 

 oskrbo z električno energijo, 

 zagotavljanje nujnih prometnih povezav, 

 zagotovitev delovanja komunalne infrastrukture, 

 zagotovitev in zaščito nujne ţivinske krme, 
 

Nujno zdravstveno oskrbo ljudi in ţivali  

 
Nujno zdravstveno oskrbo poškodovanim prebivalcem nudi Zdravstveni dom Gorenja vas v skladu 
z načrtom zdravstva za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. Pomoč pri tem nudi tudi gasilci 
OGP Gorenja vas - Poljane, lahko pa tudi ekipa prve pomoči CZ občine, predvsem pri transportu 
poškodovanih in nudenju prve laične pomoči.  
 
Za oskrbo poškodovanih ţivali pa skrbi ţivinozdravnik Pivk David Veterinar iz Gorenje vasi in 
VURS Kranj v skladu z načrtom VURS za postopanje ob naravnih in drugih nesrečah. V izvajanje 
prve veterinarske pomoči se vključujejo tudi kmetje-ţivinorejci.  

 

Nastanitev in oskrbo s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi ţivljenjskimi 

potrebščinami.  
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Nastanitev in oskrbo z osnovnimi ţivljenjskimi potrebščinami prebivalcev, ki jih nimajo zaradi 
poškodovanih stanovanj usmerja poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane  skupaj z Območnim 
zdruţenjem Rdečega kriţa Škofja Loka in nevladnimi in drugimi humanitarnimi organizacijami. 
Prebivalci se začasno nastanijo v zidane objekte, ki so ostali nepoškodovani. Hrana se pripravlja v 
razpoloţljivih kapacitetah gostinskih obratov, osnovnih šolah, prednostno pri pogodbenih 
izvajalcih.  
 

Zagotavljanje delovanja nujne infrastrukture (električno omreţje, vodovod, ceste..).  

 

Na potresnem območju, kjer so nastale tudi poškodbe infrastrukture, skrbijo za odpravo posledic 
in zagotavljanja normalnega delovanja pristojna podjetja in organizacije. Za odpravljanje poškodb 
in normalnega delovanja elektro omreţja skrbi Elektro Ljubljana D.D. Ljubljana okolica, nadzorstvo 
Ţir, za javni vodovod podjetje Krek Slavko s.p., za pomembnejše ceste pa Cestno podjetje Kranj. 
Ukrepe za normalizacijo razmer izvajajo v skladu s svojimi načrti delovanja ob naravnih in drugih 
nesrečah.  

Izvajanje nalog na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za ţivljenje usmerja poveljnik CZ 
Občine Gorenja vas – Poljane v skladu delovanja štaba CZ Občine Gorenja vas – Poljane. Pri 
vseh nalogah in logistiki mu lahko pomaga Štab CZ za Gorenjsko. 

Pri zagotavljanju osnovnih pogojev za ţivljenje se v izvajanje nalog aktivno vključujejo tudi 
prebivalci v svoji delovni in bivalni sredini ter izvajajo naloge samoiniciativno in po usmeritvah 
poveljnik CZ Občine Gorenja vas – Poljane  .  

Osnovni pogoji za ţivljenje so zagotovljeni takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji za preklic odrejenih 
zaščitnih ukrepov.  

 
 

Diagram poteka aktivnosti zbiranja in razdeljevanja humanitarne pomoči 

 
Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 

 
 
     
Obvestilo v medijih  JAVNA OBJAVA          RKS, Karitas in druge 
  HUMANITARNIH   humanitarne organizacije 
  AKCIJ   

      

  
SPROSTITEV REZERV 

HUMANITARNE POMOČI 

  
Spisek rezerv   RKS, Karitas in druge 
      humanitarne organizacije 
  

    

 
ZBIRANJE 

HUMANITARNE POMOČI 

 
Podatki o prispeli pomoči      RKS, Karitas in druge 
      humanitarne organizacije 
      Sluţba za podporo Vodja  

        logističnega centra 

 RAZDELJEVANJE 
HUMANITARNE POMOČI 

 
Pregled potreb       RKS, Karitas in druge 
       humanitarne organizacije 
  

   

   
Poročila SPREMLJANJE      Pristojne občinske sluţbe 
  SOCIALNE 

PROBLEMATIKE 
      za socialno varstvo 

      Humanitarne organizacije 

 

Diagram poteka aktivnosti ob popravilu infrastrukture 
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Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 

 

     
Obvestilo o poškodbah ZBIRANJE PODATKOV           Občani 
  O POŠKODBAH NA      Poverjeniki CZ Go.vas-Poljane 
  INFRASTRUKTURI       Gasilci ReCO, 

      

      

  PREGLED STANJA 
PLINOVODA 

  

Obvestilo o       Pristojna javna sluţba 

poškodbah   

     

 PREGLED STANJA 
ELEKTRIČNEGA OMREŢJA 

  

Obvestilo o poškodbah      Pristojna javna sluţba 

       Elektro Ţiri 

     

 PREGLED STANJA 
VODOVODNEGA SISTEMA 

  
Obvestilo o poškodbi     Pristojna javna sluţba 
     Krek Slavko s.p. 

    

Obvestilo o poškodbah PREGLED STANJA     Pristojna javna sluţba 
 KANALIZACIJSKEGA     Krek Slavko s.p. 
 OMREŢJA   

    

Obvestilo o poškodbah PREGLED STANJA      Pristojna javna sluţba 
 TELEKOMUNIKACIJSKEGA     Telekom 
 SISTEMA   

    
Obvestilo o poškodbah PREGLED STANJA      Pristojna javna sluţba 
 PROMETNE      CP Kranj 
 INFRASTRUKTURE   

    

Obvestilo o poškodbah PREGLED STANJA      Pristojna javna sluţba 
 VODNOGOSPODARSKE       Vodno gospodarstvo Kran 
 INFRASTRUKTURE IZ   
 DRŢAVNE PRISTOJNOSTI   

     

 PREGLED STANJA   Vadija Gospodarske javne sluţbe  
Obvestilo o poškodbi VODNOGOSPODARSKE   v Občini Gorenja vas Poljane 
 INFRASTRUKTURE IZ     
 LOKALNE PRISTOJNOSTI   

    
   
   
Obvestilo o poškodbi ODLOČANJE O                Javne sluţbe in druge 
 UKREPIH ZA OHRANITEVI                organizacije s področja 
 IN POPRAVILO                infrastrukture 
 INFRAST.  
     
     

 
. 

JAVNA OBJAVA NAVODIL 
OBČANOM 

 
Navodila o ravnanju                Javne sluţbe in druge 
z napravami                organizacije s področja 
                infrastrukture 
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Delovni nalog POPRAVILO               Pristojna javna sluţba v 
  POŠKODOVANIH      Občini Gorenja vas -Poljane 
  OBJEKTOV   

      

  
 

ZAHTEVA ZA POMOČ 
V SILAH IN SREDSTVIH 

  
       Javne sluţbe in druge 
       organizacije s področja 
       Infrastrukture v Občini 

      Gorenja vas -Poljane 
     
  .   
Obvestilo o nevarnosti NE ODOBRITEV DA  Pristojni poveljniki CZ 

  POMOČI   Občine Gorenja vas -Poljane 
     
     
      

  AKTIVIRANJE SIL IN 
SREDSTEV CZ 

  

    Pristojni poveljnik CZ 

Sklep o aktiviranju             Občine Gorenja vas -Poljane 

    

   
Poročilo IZDELAVA POROČILA            Javne sluţbe in druge 
  O STANJU  organizacije s področja 
  INFRASTRUKTURE              infrastrukture 
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Diagram poteka aktivnosti organiziranja preskrbe prebivalcev na prizadetem območju 
 

Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 
 

     
  OCENA          Pristojne občinske 
  STANJA NA    sluţbe za preskrbo 
  PODROČJU PRESKRBE   

      

  
ORGANIZIRANJE OSKRBE 

Z VODO 

  
    Štab CZ Občini Gorenja  
        vas-Poljane 
        OGP ObčinE Gorenja 

          vas-Poljane 

 
OBJAVA NAVODIL ZA 

UPORABO PITNE VODE 

 
Navodilo za uporabo        Pristojni poveljniki CZ 
pitne vode       Občini Gorenja vas -Poljane 
  

     

 
ORGANIZACIJA OSKRBE 

S HRANO 

 
Pregled objektov za        Logistični center, sluţba za                      
pripravo hrane        podporo 
  

    

   
 SPREMLJANJE POTREB        Štab CZ Občini Gorenja vas  
  NA PRIZADETEM        -Poljane 
  OBMOČJU   

   
 
 
 
Vse sluţbe z občinske pristojnosti, ki so zapisane v diagramih, so s potrebnimi podatki o 
obveščanju in odgovornih osebah zapisane v prilogah. 
 
Ostale pristojne sluţbe, kot so elektrogospodarstva, telekomunikacijska podjetja ipd. se o 
poškodbah obvešča preko ReCO Kranj, ki v skladu z njihovimi načrti obvešča odgovorne osebe 
oz. deţurne sluţbe. 
 
Priloge in dodatki: 

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

P – 08   Pregled enot, sluţb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, 
ki sodelujejo pri  reševanju    

P – 10   Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh organizacij 

 
 
 
Na področju, ki ga prizadene hujša naravna nesreča, varnost zagotavljajo policija, zasebne 
varnostne agencije in drugi. 
 
Policija pri zagotavljanju varnosti na prizadetem področju izmed nalog, ki so opredeljene v Zakonu 
o policiji, opravlja zlasti naslednje naloge: 

 varovanje  ţivljenja,  osebne  varnosti  in  premoţenja  ljudi,  varovanje  določenih oseb, 
organov, objektov in okolišev, 

 preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejan in prekrškov, vzdrţevanje 
javnega reda in varovanje drţavne meje, 
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 nadzor in urejanje prometa. 
 
Priloge in dodatki: 

D - 03 Načrt dejavnosti policijske postaje Škofja Loka 

 
 
 

Diagram poteka aktivnosti ob zagotavljanju varnosti   
 

Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti    Primarna odgovornost 
 

     
Načrt prometne  IZDELAVA      Ministrstvo za promet  
Ureditve  NAČRTA  v sodelovanju z  
  PROMETNE UREDITVE  Ministrstvom za notranje 

    zadeve 

     
Obvestilo o zaporah  OBVEŠČANJE O ZAPORAH  Policijska postaja–Škofja  
 CEST IN DRUGIH      Loka 
 PROMETNIH OMEJITVAH  

    

 
UREJANJE PROMETA MED 

IZVAJANJEM ZRP 

 
      Policijska postaja–Šk.  
      Loka 
  

    

 
ZAVAROVANJE OBMOČJA 

RUŠEVIN IN DELOVIŠČ 

 
      Javne sluţbe 
      Sluţbe za podporo CZ 
      Policija- Šk. Loka 

    

 
ZAGOTAVLJANJE JAVNE 

VARNOSTI 

 
      Policija-Šk. Loka 
  
  

   

   
Poročila OBVEŠČANJE O      CORS 
  VARNOSTNIH       OKC MNZ 
 RAZMERAH   

   

9.   OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

 
Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublaţitev 
posledic poplav za njihovo zdravje in ţivljenje ter varnost njihovega imetja takoj oziroma v prvih 
urah po nesreči. Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite je 
zadolţena občina. Občina v ta namen sestavi svetovalno skupino iz vrst prostovoljcev, ki so 
strokovnjaki (enega sociologa,  dva psihologa, dva socialna delavca, dva zdravstvena delavca in 
dva strokovnjaka s področja zaščite in reševanja…) in ki pripravijo program za usmerjanje in 
izvajanje osebne in vzajemne zaščite in jo tudi v praksi ob potrebi izvajajo. Te pomoči so posebno 
potrebni bolni in starejši prebivalci, ki ţivijo sami. Pri tem imajo pomembno vlogo poverjeniki  za 
CZ in njihovi namestniki ter informacijski center, ki ga lahko po potrebi ustanovi občina in med 
drugimi nalogami usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite v bivalnem okolju. Informacijski 
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center za delo svetovalnih sluţb bi imel svoje prostore v poslovnih prostorih Občine Gorenja vas-

Poljane. Predvidena telefonska številka bi bila  04 51-83-100. 
Za izvajanje nalog osebne in vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah se prebivalci ţe 
danes seznanjajo iz učnih programov v šolah, preko različnih oddaj na Radiu in TV ter z napotki 
občine v tistih predelih občine, ki so posebej ogroţeni zaradi različnih nesreč. Napotki vsebujejo 
tudi preventivno obnašanje prebivalcev na ogroţenem območju, kot je npr. njihovo ravnanje in 
postopanje pred, med in po poplavi. Osebna in vzajemna zaščita obsega vse ukrepe prebivalcev 
za preprečevanje in ublaţitev posledic poplav za njihovo zdravje in ţivljenje ter varnost njihovega 
imetja. Navodila prebivalcem za ravnanje ob poplavi se nahajajo tudi na internetni strani URSZR 
ter v zloţenkah URSZR, ki bodo razdeljene občanom ob poplavah. 
 
Ob poplavi, v katerem je večje število ljudi poškodovanih ali mrtvih, je potrebno zagotoviti tudi 
duhovno pomoč, ki jo nudijo predstavniki verskih skupnosti, odvisno od verskega prepričanja ljudi, 
udeleţenih v nesreči in drugih nevladnih organizacij, ki lahko svojo pomoč prizadetim nudijo z 
različnimi oblikami organiziranih dejavnosti, s katerimi pomagajo ljudem v njihovih najrazličnejših 
stiskah in potrebah. Občina za pomoč ogroţenim skupinam prebivalcem zaprosi tudi humanitarne 
organizacije. Te organizacije iz svojih vrst zagotovijo psihologe,sociologe in socialne delavce, ki se 
pridruţijo tudi drugim strokovnjakom, ti pa vsi skupaj nudijo ustrezno pomoč ogroţenim skupinam, 
bodisi preko telefona, kot tudi z obiski na terenu. Seznam teh organizacij je v prilogi. 
 
Priloge in dodatki: 

D - 06 Navodila za organiziranja in vodenje informacijskega centra 

D - 302 Navodilo, kako ravnamo ob poplavah 

 
Diagram poteka aktivnosti ob osebni in vzajemni zaščiti 

 
Dokumentacija postopki Diagram poteka aktivnosti Primarna odgovornost 

 

     
Obvestilo prebivalcem  OBVESTILO            Pristojni štabi CZ 
  O POPLAVAH   

      

     
  NAVODILO PREBIVALCEM    
Navodilo prebivalcem  O IZVAJANJU OSEBNE IN      Občinske svetovalne 
 VZAJEMNE ZAŠČITE           sluţbe 
 (objava posebne tel. številke)  

    

Načrt za organiziranje in   
delo informativnih centrov INFORMIRANJE IN POMOČ          Informacijski center 
 PREBIVALCEM  
   

    

           Pristojne sluţbe za 
 POMOČ POSEBNO          socialno varstvo 
 OGROŢENIM SKUPINAM          Humanitarne organi. 
 PREBIVALCEV  

   

 SPREMLJANJE SOCIALNIH  
Poročila RAZMER NA PRIZADETEM          Pristojne sluţbe za 
 OBMOČJU          socialno varstvo 
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Priloge in dodatki: 

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

P – 08   Pregled enot, sluţb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, 
ki sodelujejo pri  reševanju    

P – 10   Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh organizacij 

 

 

10.   OCENJEVANJE ŠKODE 

 
 
10.1.  Splošno o ocenjevanju škode 
 
V primeru naravnih nesreč je z izdelavo ocene vrednosti denarnega obsega škode premičnin 
izraţen le en vidik škode, saj v okolju zaznavamo tudi druge vrste vrednostnih kategorij, kot npr. 
kulturne, okoljske, etnološke, zdravstvene, arhitekturne, itd. Pri vseh teh kategorijah je 
ocenjevanje izjemno teţavno in kompleksno. Ocenjevanje škode temelji na Uredbi o metodologiji 
za ocenjevanje škode (Ur. list RS, ŠT. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08). V primerih naravnih in drugih 
nesreč imamo torej opraviti z vrstami poškodovanega ali izgubljenega premoţenja ter z 
izgubljenimi ali okrnjenimi danostmi. 
Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah Občine Gorenja vas – 
Poljane najprej pripravi predhodno oceno škode, ki je podlaga za odločanje o pomoči prizadetim 
pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo ter pripravo sanacijskih programov. 
 
  
V primeru, da občinska komisija ne bi zmogle dela, občina zaprosi za pomoč sosednje občine in 
nadalje regijo in drţavo. 
 
 
10.2. Naloge občinske komisije za ocenjevanje škode po naravni in drugih nesrečah 
 
Občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah Občine Gorenja vas - 
Poljane najprej pripravi predhodno oceno škode, ki je podlaga za izdajo sklepa o pričetku 
ocenjevanja škode ki ga izda »Uprava RS za zaščito in reševanje« in je osnova za delo ter 
pripravo sanacijskih programov. Pri pripravi dokumentacije komisiji pomaga Oddelek za okolje in 
prostor Občine.  
Ta dokumentacija zajema: 

 orto-foto posnetke prizadetih naselij s hišnimi številkami, 

 razdelitev poplavno ogroţenih območij po karejih, 

 seznam stanovanjskih objektov z nosilcem lastniške pravice oziroma pravico uporabe, 

 obrazce za poškodovanost, 

 obrazce za škodo. 
Prijavo škode, ki je nastala zaradi nesreče, ki prizadene posameznika,praviloma opravi lastnik 
uničene in poškodovane premičnine oz. nepremičnine, ki je tudi odgovoren za pravilnost navedb v 
vlogi. Na podlagi pisnega pooblastila lastnika lahko prijavo škode opravi tudi uporabnik ali druga 
oseba. Vlagatelji ne morejo uveljavljati pravice do pomoči za škodo, ki je nastala na premičninah 
ali nepremičninah, na katerih nimajo lastninske pravice, ali bi jih bilo moţno zaščititi pred 
uničujočim delovanjem nesreče. Navedbe v vlogi preveri pristojni občinski organ ali občinska 
komisija za ocenjevanje škode. Vse vloge nato pošlje na Izpostavo Uprave RS za zaščito in 
reševanje Kranj. V kolikor je ugotovljeno, da je prijavitelj namerno navedel podatke, ki niso odraz 
dejanskega stanja, izgubi pravico do enkratne finančne pomoči. V primeru, da mu je le-ta ţe bila 
izplačana, pa je dolţan vrniti celoten revalorizirani znesek. 
Ocenjevanje škod v primeru naravnih nesreč lahko temelji na standardih ocenjevanja (uporabi 
načinov ocenjevanja) ter drţavnih in drugih metodologijah. Ne glede na metodologijo določanja ali 
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ocenjevanja višine škode pa je v vseh primerih pomemben pristop k izdelavi ocene vrednosti 
škode.  
V primeru ocenjevanja škode na premičninah in tudi nepremičninah je potrebno: 

- identificirati vrsto pojava, ki je povzročil škodo 

- datum in čas dogodka 

- lokalne okoliščine pomembne za izvedbo ocene škode 

- identificirati lastnika, namembnost premoţenja, dejavnost (javno, zasebno) 

- identificirati in navesti natančno lokacijo, naslov objekta ali opreme; 

- navesti tehnične podatke (vrste in višine objektov, vrste opreme, sklope) z datumi izgradnje ali 
nabave; 

- posebnosti, ki izhajajo iz vrste nesreče (npr. višino mulja,zemljine v objektu, izpostavljenost 
opreme, itd.); 

- opisati stanje ob nesreči (npr: opis zasutih,porušenih površin objektov ali opis poplavljenih 
delov opreme itd); 

- izvesti zavarovanje dokazov (z zapisi, fotografijami, izjavami); 

- opisati poškodbe, ter vrsto in obseg le teh;  

- navesti obliko zavarovanja (ali je objekt zavarovan ali ne, dokument); 

- oceniti vrednost škode. 

 
V kolikor pa občinska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah Občine 
Gorenja vas - Poljane sama ne zmore opraviti ocene škode, občina zaprosi za potrebno pomoč  
sosednje občine in nadalje regijo in drţavo. 

 
 
10.3. Končno poročilo o poplavah 
 
Poročilo o poplavah  na območju Občine Gorenja vas - Poljane  pripravi štab CZ Občine Gorenja 
vas - Poljane  v sodelovanju s štabom CZ za Gorenjsko, Izpostavo Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje Kranj, s pristojnimi sluţbami in drugimi udeleţenci sistema zaščite, reševanja 
in pomoči, ki so sodelovali v postopkih zaščite, reševanja in pomoči. Poročilo mora biti izdelano v 
skladu s spodaj navedenimi zahtevami za izdelavo končnega poročila. 
 
Končno poročilo o poplavah na območju Občine Gorenja vas - Poljane  mora vsebovati sledeče 
informacije in podatke : značilnosti poplave (prizadeto območje), obveščanje o nevarnosti poplav, 
o ţrtvah zaradi poplav (število mrtvih, teţje poškodovanih, laţje poškodovanih, prebivalcih, ki so 
ostali brez bivališča, mrtvih ţivali, škoda v kmetijstvu ipd.), o škodi na stanovanjskih, industrijskih 
in drugih objektih, ter infrastrukturi, delovanju sluţb za zaščito, reševanje in pomoč, o prejeti 
pomoči, vključno z mednarodno pomočjo, o trenutnem stanju in razmerah na prizadetem območju, 
o potrebnih nadaljnjih ukrepih, predlogih za pripravo sanacijskih programov, o stroških,  zaščitnih 
in reševalnih akcijah, ter o izvedenih ukrepih. 
 
Občinska, regijska in drţavna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah 
pripravi končno oceno o škodi na stvareh, v kmetijstvu in pri ţivalih.  Nato jo pošlje na Vlado 
Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije potrdi končno oceno škode. Ministrstvo za okolje 
in prostor pripravi program za odpravo posledic škode, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije. Na 
podlagi ocene škode, programa odprave posledic škode in sklepov Vlade Republike o dodelitvi 
sredstev iz drţavnega proračuna, Ministrstvo za okolje izda odločbe o dodelitvi sredstev za 
odpravo posledic škode. 
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Za čimprejšnje izplačilo zavarovalnih premij oškodovancem so zavarovalnice dolţne čim prej po 
nesreči napotiti cenilce na območje, ki jih je prizadela poplava in oceniti nastalo škodo za izplačilo 
zavarovalnih premij.  
 
Priloge in dodatki: 

P - 28  Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

P - 29  Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje škode 

D - 10  Navodilo za ocenjevanje škode 
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11.   RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV 
 
 
11.1.  Razlaga pojmov 
 

AKTIVIRANJE 
pomeni postopke in aktivnosti s katerimi se sile in sredstva 
za  zaščito, reševanje in pomoč vpokličejo in organizirano 
vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in pomoči 

METEOROLOGIJA 

je znanost in operativna dejavnost. Osnovni namen rednega 
in sistematičnega spremljanja meteoroloških pojavov je 
pravočasno napovedovanje in obveščanje o vremenskih 
pojavih zaradi zaščite, obrambe in varovanja prebivalstva in 
dobrin ter zaradi čim bolj smotrnega izrabljanja z 
vremenom, podnebjem in vodami povezanih naravnih 
danosti. Poleg merjenj je bilo za vzpostavitev vremenske 
sluţbe potrebno tudi razumevanje dogajanj v ozračju. 

NARAVNA NESREČA 
je nesreča, ki nastane zaradi delovanja ali sprostitve 
naravnih sil 

NEVARNOST 
je (naravna ali druga ustrezna)danost za katerikoli 
neugoden pojav, ki je povezan z močno nesrečo in lahko 
povzroči neugodne učinke. 

OCENA OGROŢENOSTI 
je kakovostna in količinska analiza naravnih ter drugih 
danosti za nastanek naravne in druge nesreče 

OGROŢENOST 

je sinteza nevarnosti, ranljivosti in sprejemljivosti tveganj, 
kar pa je odvisno od kulturnih, moralnih in ekonomskih 
vrednot v posamezni druţbi. Poplavna ogroţenost nastopi 
zaradi delovanja zunanjih naravnih sil v času običajno 
kratkotrajnih, a zelo intenzivnih ujm. 

POPLAVA 

je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin 
ali naglega taljenja snega ali medsebojnega skupnega 
delovanja. Je naravna nesreča, ko izredni vodni pretok 
povzroči občutno škodo ob razlitju vode iz struge po okolici 
in z razdejanjem vodne tokove. 

POPLAVNI VAL 

se pomika po reki navzdol pri večjih niţinskih rekah 2 – 5 
km/h, pri nenadnih povodnjih hudourniškega značaja pa tudi 
čez 15 km/h. Ko reka prestopi bregove, se hitrost vode hitro 
zmanjša. 

POVODENJ 
je naravna nesreča, ko izredni vodni tok povzroči občutno 
škodo v rečni strugi. 

POREČJE 
je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko 
potokov, rek ali jezer v reko ali jezero. 

PREVENTIVNI UKREPI 
so vsi ukrepi, s katerimi se prepreči nevarnost nastanka 
nesreče, oz. ukrepi se zmanjša škodljive posledice nesreče 
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PRVA POMOČ 

je prva oskrba poškodovancev in bolnikov, ki so zaradi 
naravne ali druge nesreče v ţivljenjski nevarnosti ali v 
nevarnosti za svoje zdravje in se opravlja zunaj 
zdravstvenih ustanov, skupaj z reševanjem na kraju samem 

REŠEVANJE 

obsega ukrepe in postopke za reševanje ljudi, katerih 
ţivljenje ali zdravje je ogroţeno, reševanje ţivali, 
premoţenja ter kulturne dediščine pred posledicami 
naravne ali druge nesreče 

SILE ZA ZAŠČITO, 

REŠEVANJE IN POMOČ 

so razpoloţljive človeške zmogljivosti gospodarskih druţb, 
zavodov ali drugih organizacij, lokalnih skupnosti in drţave, 
ki so namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni ali 
drugi nesreči 

SREDSTVA POMOČI 

so ţivila, pitna voda, obleka, obutev, zdravila in drugi 
predmeti oziroma sredstva, ki so namenjena brezplačni 
razdelitvi ogroţenemu in prizadetemu prebivalstvu kot 
pomoč za lajšanje posledic naravne ali druge nesreče 

STOPNJA OGROŢENOSTI 
je pričakovan obseg škode in drugih posledic naravne in 
druge nesreče 

ŠKODA 
ki jo povzroči naravna ali druga nesreča obsega 
neposredno škodo, stroške intervencij in ukrepov, s katerimi 
se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče 

VODNI PRETOK 

je tista mnoţina vode, ki preteče skozi ovlaţen rečni profil 
na nekem mestu v 1 sekundi. Izrazimo ga v m/sek, 
izračunamo pa tako, da površino ovlaţenega profila 
pomnoţimo s srednjo mnoţino vode. Vodni pretok je močno 
povezan z višino vodostaja. 

ZAŠČITA 

obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter 
uporabo tehničnih in drugih sredstev za neposredno osebno 
in skupinsko zaščito ljudi, ţivali, premoţenja, kulturne 
dediščine ter okolja pred posledicami naravne ali druge 
nesreče 

 
 
 



Štab Civilne zaščite občine Gorenja vas-Poljane  

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH  

 

 
                Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah za občino Gorenja vas-Poljane Stran 64 

11.2. Razlaga okrajšav 
 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

dBm Včasih-(dBmW)-Kratica za moč razmerja v decibelih (dB) 

CORS Center za obveščanje Republike Slovenije 

CZ Civilna zaščita 

CZ RS Civilna zaščita Republike Slovenije 

GE gasilska enota 

GRS Gorska reševalna sluţba 

JRS Jamarsko reševalna sluţba 

JZ GRS Javni zavod za gasilsko reševalno sluţbo 

URSZR Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

OGP Občinsko gasilsko poveljstvo 

OKC MNZ Operativni komunikacijski center Ministrstva za notranje zadeve 

OZ RKS Območno zdruţenje Rdečega kriţa Slovenije 

PGD Prostovoljno gasilsko društvo 

KS Krajevna skupnost 

Ur. list RS Uradni list Republike Slovenije 

ReCO Regijski center za obveščanje 

RK Rdeči kriţ  

RKB Radiološka, kemična in biološka 

RPT repetitor 

ZiR Zaščita in reševanje 

ZRP zaščita, reševanje in pomoč 

ZA – RE radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja 
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12.   SEZNAM PRILOG IN DODATKOV 
 

12.1. Seznam prilog 

 
12.1.1. Skupne priloge 

 

P – 01   Pregled kontaktnih oseb sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini 

P – 02   Seznam oseb, ki se jih obvešča o nesreči   

P – 03   Seznam pripadnikov Štaba CZ  

P – 04   Seznam pripadnikov regijske Sluţbe za podporo 

P – 05   Seznam pripadnikov tehnično reševalnih enot 

P – 06   Pregled občinskih enot za RKB zaščito 

P – 07   Pregled  občinskih sluţb za podporo 

P – 08   Pregled enot, sluţb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, 
ki sodelujejo pri  reševanju    

P – 09   Pregled prostovoljnih gasilskih enot v občini 

P – 10   Pregled humanitarnih organizacij v regiji s podatki o vodilnih osebah teh organizacij 

P – 11   Pregled gasilskih enot sosednjih občin in operativna območja delovanja 

P – 12   Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v sosednjih občinah  

P – 13   Pregled sluţb, podjetij in drugih organizacij pomembnih za izvajanje nalog zaščite,   
reševanje   in pomoč                                                                                                        

P – 14   Pregled enot za prvo pomoč v Občini Gorenja vas - Poljane 

P – 15   Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi občinskega štaba CZ  

P – 16   Pregled sredstev javnega obveščanja                                                                                                                                  

P – 17   Telefonska številka, na kateri lahko občani dobijo informacijo o nesreči                                                                                                                                

P – 19   Seznam oseb pristojnih za stike z javnostjo                                                                                                                                

P – 20   Seznam članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije 

P – 21   Dokumenti o aktiviranju štaba Civilne zaščite občine Gorenja vas - Poljane 

P – 22  Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e-pošte na področju    
ZiR               

P  – 23   Seznam članov strokovnih komisij za varstvo kulturne dediščine  

P  – 24   Pregled kulturne dediščine 

P – 25   Pregled zbirnih mest 

P – 26   Navodilo za aktiviranje zrakoplovov LE SV in LPE za nujne naloge ZRP 

P – 27   Evakuacijska sprejemališča, zmogljivosti, postavitev zasilnih bivališč, zagotavljanje 
prehrane  

P – 28  Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov 

P – 29  Seznam članov občinske komisije za ocenjevanje škode 

P – 30  Pregled obstoječih nastanitvenih zmogljivosti  

P – 31  Prosto 

 
 
12.1.2. Posebne priloge 

 

P -  300 Preglednica o ogroţenosti krajevnih skupnosti pred poplavami  
P -  301 Preglednica o velikosti poplavnih območij po povodju – Poljanske Sore 

P -  302 Seznam merskih mest vodomernih postaj z intervencijskimi vrednostmi                    
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P -  303 Pregled organiziranosti obveznih drţavnih gospodarskih javnih sluţb na področju urejanja 
voda v RS  

P -  304 Pregled kulturne dediščine na območju katastrofalnih poplav  
 

 

12.2. Seznam dodatkov 

 
12.2.1. Skupni dodatki 
 

D - 01 Pregled načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje načrta 

D - 02 Načrt alarmiranja gasilskih enot OGP Gorenja vas - Poljane  

D - 03 Načrt dejavnosti Policijske postaje Škofja Loka 

D - 04 Navodilo za vzdrţevanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja 

D - 05 Navodilo za  aktiviranje občinskih sil ZiR 

D - 06 Navodila za organiziranja in vodenje informacijskega centra 

D - 07 Vzorec odredbe o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

D - 08 Navodila za uporaba pitne vode     

D - 09 Program usposabljanja, urjenja in vaj 

D - 10 Navodilo za ocenjevanje škode 

D - 11 Navodila za izvajanje psihološke pomoči  

D - 12 Delovna karta  

D - 13 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode  

D - 14 Pridobivanje podatkov, ki so potrebni za izdelavo Občinskega načrta zaščite in reševanja       
ob poplavah za Občino Gorenja vas Poljane 

D - 15 Navodila o alarmiranju  

D - 16 Prosto  

 

  
 
12.2.2. Posebnih dodatki 

 

D - 300 Napotki za prvo psihološko pomoč  

D - 301 Navodilo prebivalcem o ukrepih za preprečevanje epidemij 

D - 302 Navodilo, kako ravnamo ob poplavah 

D - 303 Pregled virov nevarnih snovi na območju Občine Gorenja vas - Poljane  

D - 305 Prosto 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


